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 بسم اهلل واحلمد هلل 
 وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهلل، وعلى آله وأصحابه ومن وااله.

 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمني.

  الحروف" مسائل": -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-قال المؤلف 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه كما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه 

 سلم تسليًما كثريًا إىل يوم الدين.و 
 ثم أما بعد...

َُه اهلل تَ َعاىَل -فإن املصنف   .ملا تكلم يف املباحث اللغوية -َرمحم
 وأن األلفاظ تنقسم إلى ثالثة أقسام:

 إىل اسٍم. -
 وفعٍل. -
 وحرف. -

فقد تكلم عن كثرٍي من مباحثه ومسائله فيما تقدم، فذكر أقسامه وأنواعه باعتبار وحدة لفظه،  :فأما االسم
 واعتبار وحدة مدلوله، وما يتعلق بذلك من األمور اليت سبقت كاملشتق وغريه.

فإن مباحث األصوليني يف دالئل الفعل قليلة وليست كثرية، ويكتفون مبا يذكره اللغويون  :وأما الفعل
ويون يف كتبهم من عالمات معرفة الفعل، وأنواع الفعل سواًء كان ماضيًا، أو مضارًعا، أو أمرًا، وإن  والنح

كانوا يتوسعون يف األمر على سبيل اخلصوص، ولكنهم يتكلمون عنه ليس هنا يف هذا املوضع، وإمنا عندما 
 يتكلمون عن صيغ األمر.فاحث األمر والنهي، يتكلمون عن مب

َُه اهلل تَ َعاىَل -وقد أفرد املصنف  الثالث وهو الحرف:بقي القسم  عدًدا من املسائل املتعلقة باحلروف؛  -َرمحم
مسائل )فجمع عدًدا من املسائل، وجعلها حتت هذا العنوان العام وهو  "مسائل الحروف"ولذا مساها 

 (.الحروف
ل حبيث أهنا ال تدل وحدها مَ مجع حرٍف، وهي األلفاظ اليت تتصل باألمساء، واألفعال، والُ  :والحروف

على سبيل االنفراد على معًًن تام، بل ال بد أن يكون املعًن التام حال اتصاهلا بغريها، وعندما نقول: إن 
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ا مثل ما سيذكره املصنف  احلرف ال يدل على انفراده مبعًًن تام؛ ألن له معًًن على انفراده، لكنه ليس تامًّ
 روف كالواو، والفاء، وغريها من احلروف بعد قليل.بعد قليل يف داللة عدٍد من احل

وذلك أن الفقيه حمتاٌج ملعرفتها؛ أي حمتاٌج ملعرفة معاين احلروف، وذلك أن  :كر مسائل الحروف مهمةوذِ 
نَّة، فيحتاج الفقيه ملعرفة داللة هذه احلروف  هذه احلروف تقع كثريًا يف األدلة الشرعية من الكتاب والسُّ

ا أهنا تقع كذلك يف ألفاظ املكلفني، فاملفيت والفقيه الذي سيتكلم حمتاٌج ملعرفة احلكم املنبين ومعانيها، كم
على لفظ املكلفني؛ ولذا فإين إن شاء اهلل يف هذه املسائل اليت سيوردها املصنف سأذكر يف كثرٍي منها مثااًل 

ر من كالم املكلفني لتنزيل معاين السنة، ومثااًل آخ وأمن أدلة األصول، وهي أدلة التشريع من الكتاب 
 احلروف عليها.

 وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف من المسائل، فإني سأورد مسألتين سهلتين:
ويف: أن األصل أن يف كل حرٍف من ط: أن العلماء يقولون وقد نص على ذلك الالمسألة األولى -

هذا املعًن، فإنه يكون جمازًا فيه إن مسيناه، أو احلروف؛ أي حروف املعاين أن له معًًن واحًدا فقط، وما عدا 
إن اعتربنا اجملاز كما هي طريقة أغلب أهل العلم، إال بعض احلروف اليت عرض هلا عارض، فهذا احلرف 
الذي عرض له عارض كما سيأتينا إن شاء اهلل يف احلرف الذي يلي الواو وهو الفاء، فإنه ملا عرض له 

يان جمتمعان، وإال فاألصل أن كل حرٍف له معًًن واحد فقط، وما عدا هذا عارض اقتضى أن يكون له معن
 إىل اجملاز إال بدليل. ينقل نقل إليه املعًن بدليل، فالاملعًن فإنه يكون جمازًا ي

أننا عندما نقول: إنه ليس له إال معًن واحد حقيقي، معًن ذلك أنه ال يلتغي املعًن : المسألة الثانية -
قى ما دام معًًن صحيًحا مستعماًل، فإنه يسمى معًًن جمازيًّا يصار إليه بدليٍل أو قرينٍة دالٍة عليه، الثاين، بل يب

د الداللة.  فال يلغى املعًن الثاين بل هو باٍق، لكن حيث ُوجم
 أقول هذا لَم؟ 

والكتب اليت ألن كثريًا من أهل العلم من املتقدمني ومن بعدهم عنوا بإفراد كتٍب كاملٍة ملعاين احلروف، 
بعت يف وقتنا هذا تربو على عشرة كتب  طُبمَعت لكبار علماء اللغة كالزجاجي وغريه يف معاين احلروف طُ 

على سبيل  (فالالم)كلها يف معاين احلروف، بل هناك كتٌب أفردت حلرٍف، واملعاين املتعلقة هبذا احلرف، 
 له.املثال له معاين كثرية سيأيت ذكرها واإلشارة لعددها يف حم

 الواو لمطلق الجمع""
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الواو اليت تأيت بني األفعال، أو تأيت بني  :والمقصود بالواو هنانعم، بدأ املصنف بأول احلروف وهو )الواو( 
" املصنف هنا أجاد، فإنه عربَّ مبطلق المع خالفًا البن احلاجب، فإنه لمطلق الجمعاألمساء، فإنه قال: "

 ع يف ذلك ابن مفلٍح والسبكي يف ]مجع الوامع[.عربَّ بالمع املطلق، واملصنف تب
َُه اهلل تَ َعاىَل -وهذا التعبري من املصنف  مبطلق المع قالوا: إنه أصوب؛ ألنه يكون أكمَل يف الداللة،  -َرمحم

مثل ما تعرفون احلديث عن مطلق اإلميان واإلميان املطلق، والوضوء واملاء، واملاء املطلق ومطلق املاء، فال 
مطلق المع أدق؛ ألنه يدل على المع، ولكنه من غري تقييٍد له بكونه مجًعا مرتًبا، وال مجًعا فيه  شك أن

 " وهذا من اإلصابة يف التعبري خالفًا البن احلاجب."إنها لمطلق الجمعمعية، هذا معًن قول املصنف: 
َُه اهلل تَ َعاىَل -وقول املصنف  معًن هذه الملة أن الواو إذا جاءت بعد أفعاٍل أو  "إنها لمطلق الجمع" :-َرمحم

بعد أمساء، فإهنا تدل على اشرتاك املعطوفات يف احلكم، وهذا هو مطلق المع، وهو االشرتاك يف احلكم؛ 
ألن ما زاد عن ذلك وهو االشرتاك يف احلكم مع الزمان سواًء كان اشرتاًكا أو ترتيًبا، فإن الزائد عنه زائٌد عن 

 مع، فهو مطلق مجٍع، فهو مجٌع مع ترتيٍب أو مع معية.مطلق ال
هو االشرتاك يف احلكم دون الزمان، أو غريه من األمور األخرى املتعلقة  :إذن فالمراد بمطلق الجمع

 بالمع يف غري احلكم، نعم.
 "ال لترتيٍب وال معيٍة عند األكثر"

الرتتيب يف قول أكثر اللغويني، وسيأيت إن شاء أي أن الواو ال تدل على  "ال لترتيبٍ "نعم، قول املصنف: 
 .ن قال ذلك، ومن حكى فيها إمجاًعااهلل م

هو أن يأيت بالشيء بعد الشيء، فيكون أحدمها متقدًما على اآلخر، فيكون اشرتاًكا يف  :والمراد بالترتيب
 احلكمم مع ترتيٍب؛ أي مع تقدمي أحدمها على اآلخر وهو نفي الزمان.

 كذلك.  لو قيل: إهنا للجمع واملعية لكانهبا هو االشرتاك يف الزمان واحلكم مًعا، ف فاملراد :وأما المعية
يدلنا على أنه ملطلق المع من غري النظر للجمع يف الزمان أو  "ال لترتيٍب وال لمعية"إذن قول املصنف: 
ألمور الثالث هو مطلق شرتك يف هذه اامل ًنعامل معًن قوهلم: إنه مطلق المع؛ ألنالرتتيب فيه، وهذا 

 المع.
هذا هو الصواب أن أكثر اللغويني يقولون: إهنا ملطلق المع ال لرتتيب،  "عند األكثر"نعم، وقول املصنف: 

 وال ملعية.
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]الكتاب[ هذا احلكم سبعة عشرة مرة ينص على أهنا ملطلق المع، ومل  هوقد حكى سيبويه يف كتاب قالوا:
غريه أهنم و  الفراءعن ن بعًضا من اللغويني كما سيأيت يذكر أهنا للرتتيب، ولكن عربَّ املصنف باألكثر؛ أل

 قالوا: إهنا تفيد الرتتيب ولكنه ضعيف، ضعف مجٌع من احملققني، نعم.
 مع المعية""وكالم أصحابنا يدل على أن الج

يعين أهنم  يدل على أن الجمع المعية""يعين كالم بعض أصحابنا  "وكالم أصحابنا"نعم، قول املصنف: 
َُه اهلل تَ َعاىَل -يعربون باملعية ويقصدون به المع، وممن نص على ذلك ابن القيم  ، فقد ذكر يف كتاب -َرمحم

وهذا يدل عندهم  {نة يف كثرٍي من ألفاظ الشرعملقار أن املعية تقتضي املشاركة، وال تقتضي ا}]الصالة[: 
على أهنم يستخدمون املعية مبعًن مطلق المع، وال جيعلوا للمعية معناها االشرتاك يف احلكم والزمان مًعا كما 

َُه اهلل تَ َعاىَل -ذكرت لكم عن ابن القيم  ، وسنة نبيه -َعزَّ َوَجل-يف تطبيقه لبعض املعاين من كتاب اهلل  -َرمحم
 .-لَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّمصَ -

مبعًن أهنم يستخدمون املعية مبعًن  "وكالم أصحابنا يدل على أن الجمع المعيةإذن هنا قول املصنف: "
 المع، وحيملون على ذلك بعض النصوص الشرعية الواردة فيه، نعم.

"وذكر في التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة؛ إلجماعهم أنها في األسماء المختلفة،  
 "المتماثلةفي كواو الجمع، وياء التثنية 

َُه اهلل تَ َعاىَل -اين ذو ل" يعين به أبا اخلطاب الكوذكر في التمهيد"نعم، قول املصنف:  وغريه؛ أي غريه  -َرمحم
 وغريه.من األصوليني كابن عقيل 

حكى مجٌع من اللغويني، ومن األصوليني اإلمجاع على أن الواو  ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة""قال: 
والسهيلي صاحب  سريايفبو علي الفارسي، والتفيد مطلق المع ال الرتتيب، وممن حكاه من اللغويني أ

حكوا خالفه،  نابر أهل اللغة الذي]األمايل[، وهذا اإلمجاع الذي حكاه هؤالء منقوٌض خبالف عدٍد من أك
 وهو أنه يقتضي الرتتيب.

وممن حكى ذلك، أو حكى اخلالف فيه ابن هشام يف كتابه ]مغين اللبيب[ ويف غريه من كتبه نقل عن 
الفراء، وعن الكسائي، وعن غريهم من أهل اللغة أهنم يرون أن الواو تفيد الرتتيب، وأهنا لغٌة لكنها ضعيفٌة 

 ومهجورة.
 والغالب يف االستخدام إفادهتا فالقول: بأن الواو تفيد الرتتيب هي لُغيَّة، ولكنها لغٌة ضعيفة ومهجورة، إذن

 لرتتيب.ل
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مث دلل على ذلك؛ أي دلل ]صاحب التمهيد[ وهو أبو اخلطاب على أهنا تستخدم الواو ملطلق المع ال 
 لمختلفة"."إلجماعهم أنها في األسماء ارتتيب بدليٍل لغوي وهو قوله: لل

يعين عندنا  ؛"في األسماء المختلفة"أي الواو ؛ "أنها"أي إلمجاع أهل اللغة  "إلجماعهم"قوله: 
 هذين املصطلحني مث نرجع هذه الملة: مصطلحان ألبني

 مساء املختلفة.عندنا األ -
 ثلة.اموعندنا األمساء املت -

هذا حممد بن هارون )أواًل أن تعدد أمساًء متعددًة وبينها قاسم، مثل:  عندما تقول في األسماء المختلفة
فإذا مجعت هذه  (حممد، وحممد، وحممد)فهذه أمساء خمتلفة  (حممد بن خزمية وهذا حممد بن جريروهذا 

 .(هؤالء احملمدون)، فتقول: (باحملمدون)األمساء يف اسٍم واحد مسيت هؤالء 
هذا حممد بن خزمية وحممد بن جرير )بأمساء أعالم، مث تعطف بنيها بالواو، إذن األمساء املختلفة أن تأيت 

 .(باحملمدون الثالثة)وهؤالء املشهورون عند احملدثني  (وحممد بن هارون
أنك إذا جئت يف األمساء املختلفة بالواو هذا حممٌد، وحممٌد، وحممٌد، مث }فيقول، أو نقل أبو اخلطاب: 

قصد هبا العطف ال دلنا على أن الواو إمنا يُ  (هؤالء احملمدون)مساء املتماثلة، فقلت: أبدلتها بواو المع يف األ
فكلمة )جاء احملمدون( ال  (،جاء احملمدون)مث تقول:  (جاء حممٌد، وحممٌد، وحممد)الرتتيب؛ فقد تقول: 

َعت يف اسٍم متماثٍل وا  .{حدتقتضي ترتيب تقدمي األول على الثاين على الثالث؛ ألهنا مجُم
: مجع بعض أهل األدب كتابًا أمساه احملمدون من الشعراء، هنا فائدة لغوية، أو ليست لغوية، وإنما أدبية

مجع فيه عدًدا من احملمدين من الشعراء، ومن األدباء، وهو القفطي صاحب الكتاب، وقد طُبمع يف اهلند 
 الرتاجم.قدميًا، وهذا الكتاب يعين فيه نكت قد ال توجد يف غريه من كتب 

جاء حممٌد، وحممٌد، )مثل قولنا:  "في األسماء المختلفة"أي الواو ؛ "أنها إلجماعهم"إذن هذا معًن قوله: 
 جاء احملمدون(.)كواو المع يف األمساء املتماثلة مثل:   (وحممد

 وياء التثنية" "قال: 
بن فالن( مث تقول: )رأيت الزيدين( ياء التثنيٍة مثل أن تقول: )رأيت زيًدا( أو )رأيت زيد بن فالٍن، وزيد 

 فهنا ياء تثنيٍة ملا كانا اثنني، فواو المع إذا كانت األمساء املختلفة عدًدا، ويف التثنية إذا كانا اثنني.
فإذا قلت: )رأيت زيدين، أو الزيدين( فإهنا مبعًن )رأيت زيد بن خالٍد، وزيد بن فالن( هذا معًن قوله: "وياء 

 ثلة"؛ أي يف األمساء املتماثلة.التثنية يف املتما
 هذا يدل على قوة هذه احلجة؛ ألن ابن عقيل احتج به ومل ينتقضه. واحتج به ابن عقيٍل وغيره""قال: 
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تبع فيه ابن مفلح، فإن ابن مفلح نظَّر هذا الدليل،  "وفيه نظر"قول املصنف هنا:  "وفيه نظر"قال: 
لواز ذلك }هذا خمتصر ما ذكره ابن مفلح قال:  {للرتتيبواز ذلك مع كونه }لواختصر التنظري بقوله: 

 .{مع كونه للرتتيب
 ما معنى كالم ابن مفلح؟

َف بينها مبا يقتضي الرتتيب وهو  ، فإنه جيوز أن تأيت بدهلا (مُثَّ )ابن مفلح يقول: لو أن األمساء املختلفة ُعطم
 مث جاء حممٌد بن فالن، مث جاء حممد ،فالنٍ رأيت حممَد بن فالٍن( أو نقول: )جاء حممد بن باسٍم متماثل )

بن فالن( فهذه تقتضي الرتتيب؛ ألنك عطفت بينها ب)مث( اليت تقتضي الرتتيب، يصح أن تستبدهلا 
 باالسم املتماثل، فتقول: )جاء احملمدون(.

غري املرتب، فإن  فلما كان اإلتيان باالسم املتماثل، أو يف األمساء املتماثلة يصح أن يؤتى هبا يف املرتب، ويف
م، فهو أوىل من االستدالل.  االستدالل هنا يف غري حمله، ونقول: إمنا هو استعمال أهل اللغة وهو املقدَّ

 وهذا يدلنا على أن األصل يف املباين اللغوية إمنا هو السماع يف تنزيلها على معانيها، نعم.
 "شافعية إنها للترتيبوالالنحاة من  امن أصحابنا، وغيرهموثعلب وقال الحلواني: "

" العلماء بعضهم، وهذا من مشتبه لوانيوقال الحُ نعم، يعين بدأ بالقول الثاين يف مسألة الواو، قال: "
 الطبقات[. ذيليف ]بة احلُلواين بن رجب يف ترمجته نساينٌّ، واحلنبلي ُحلواينٌّ، ضبط النسبة احلنفيُّ حلو 

اللي هو األب واالبن، فاللي يغلب على ظين أنه يقصد أبا الفتح؛ أبا الفتح يعين به  وقال الحلواني""قال: 
ب لكتاب ]اهلداية[ كما يف املسودة.  ألن هذا القول ُنسم

 .ثعلب من أئمة اللغة املعروفني "وثعلٌب من أصحابنا"قال: 
نابلة، وهذا يعين أن االثنني من أصحابنا، فاحللواين من احلنابلة، وثعلٌب كذلك من احل "من أصحابناوقوله: "

ه، وانتفعوا علب لغوي، وغالمه كذلك كالمها من أصحاب اإلمام أمحد الذين جالسو ثالصحيح، فإن 
 نابلة يعدون هذين االثنني من احلنابلة.بعلمه؛ ولذلك فإن احل

ومر معنا أن ابن فارس يصنف من علماء املالكية، وغريهم من علماء اللغة؛ يعين قد يكون منتسًبا ملذهب 
ف الكتاب املهم كتاب ]الزاهر[ وأهم منه كتابه ]هتذيب أزهري ال شك أنه شافعي املكتب؛ ولذا ألَّ مثل 

 لَفت يف اللغة، نعم.اللغة[، كتاب ]هتذيب اللغة لألزهري[ هذا من أهم الكتب اليت أُ 
ه؛ عدَّ ثعلًبا من احلنابلة غري املؤلف كثري، ومن أقدمهم فيمن وقفت عليه ابن أيب يعال يف  طبًعا عدَّ

 ]الطبقات[ فقد ذكر ترمجة لثعلب ولغالمه مًعا، نعم.
  "وقال الحلواني: وثعلٌب من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية"قال: 
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ل ذلك عن الفرَّاء، وعن الكسائي، من النحاة" ،"وغيرهما من النحاة"قوله:  " يقصد هبم اللغويني، وقد نُقم
والنحو واللغة وغريها، وقال به كثرٌي من الكوفيني، وبعض البصريني، وإن  وهو من أئمة اإلسالم يف القراءة 

 كان األغلب عند البصريني أهنا ال تفيد الرتتيب، وإمنا تفيد مطلق المع فقط.
يدل، أو ظاهرها يدل على أن الشافعية   والشافعية""هذه الملة وهي قول املصنف: والشافعية" "قال: 

ب للشافعي أنه يرى غري صحيح، وإمنا الشافعية هلم قوالن يف املسألة، وقد ُنسم كلهم يرون الرتتيب، وهذا 
فعي قال: إن الواو للرتتيب، وقد نكرت هذه النسبة للشافعي، فال يثبت أن الشاالرتتيب من نصه، وقد أُ 

 للرتتيب. طال أبو إسحاق اإلسفراييين يف رد هذا القول، وأنه ال يصح أن يُنسب للشافعي، وال القول بأهناأ
" مبعًن أن املعطوف الذي يكون يف الزمان بعد املعطوف عليه، فيشرتكان يف احلكم، إنها للترتيب"قال: 

 وليس مشرتكان يف الزمان، ولكنهما ترتيب، وال يلزم الرتتيب أن يكون متوالًيا، فقد يكون مرتاخًيا، نعم.
في صحة اآلخر كآية الوضوء شرطًا وقال أبو بكر: إن كان كل واحٍد من المعطوف والمعطوف عليه "

 لترتيب، وإال فال"فل
ز بن جعفر عبد العزيعند احلنابلة يقصد به أبو بكر املقصود بأيب بكر يف الغالب  "قال أبو بكر"نعم، 

 .[وغريها املسافرب كتاب ]التنبيه، وزاد صاح اخلاللالذي هو مشهور بغالم 
 وقلت: إنه في الغالب لَم؟

ما يطلق  ألن بعًضا من العلماء كاملرداوي يف ]اإلنصاف[ نقاًل عن احلارثي ذكر أن صاحب ]املقنع[ كثريًا
الذي يسمى  لوا أبا بكر فيعنون به غالم اخلال، ولكن األصل عند احلنابلة إذا أطلقلأبا بكر ويعين به اخلال

 ز.عبد العزيأبو بكر 
 .يعين به عبد العزيز بن جعفر "وقال أبو بكر"قال: 

"كآية " مثاله "إن كان كل واحٍد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحة اآلخر فللترتيب
يف  تقي الدينبد العزيز كما نقله عنه الشيخ هذا القول ذكره أبو بكر ع "فليس للترتيب ،الفالوضوء، وإال 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن : ﴿-َعزَّ َوَجل-مواضع كثرية من كتابه ]التنبيه[ وأطال عليه يف موضع الوضوء، وهي قول اهلل 
ى َأْرُجَلُكْم ِإلَ آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم وَ 

 .[6﴾]املائدة:اْلَكْعبَ ْينِ 
 فالواو التي بين هذه أعضاء الوضوء األربعة هل هي للترتيب أم ال؟

ألن كل واحٍد منها شرُط ملا قبله، فلما كان }فذكر هنا أبو بكر: أهنا للرتتيب يف هذه اآلية، ووجهه قال: 
 .{ما قبله شرٌط له، فإنه يكون للرتتيب
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 و األصل فيها أهنا، هل الواو تدل على الرتتيب أم ال؟طبًعا هذه املسألة وهي هل الوا
 ينبني عليه الكثير من األحكام:

منها آية الوضوء؛ فآية الوضوء فنقول: إهنا تدل على الرتتيب بني األعضاء وإن مل تكن الواو دالًة عليه، 
املتماثالت، مث يذكرون البلغاء أهنم جيمعون  والدليل على ذلك ذكر ممسوٍح بني مغسوالت؛ ألن عادة

ممسوًحا بني مغسوالت، فبحثنا، فلم جند لذلك معًن وال علة إال  -َعزَّ َوَجل-املغايرات، وقد ذكر اهلل 
الرتتيب، فنقول: إن داللة الرتتيب ليست دالًة بالواو، وإمنا يدل عليها معًًن آخر وهو ذكر املمسوح بني 

 املغسوالت.
وهو أن الواو ال تدل على الرتتيب، فاستدل بذلك على أنه ال جيب  :وأما مالك فقد استمسك باألصل

 الرتتيب بني أعضاء الوضوء.
، كما أننا نستدل بأمٍر آخر نقول: إن العطف هنا عطٌف لكنا فاستدلوا بأمر آخر كما ذكرت ؤ وأما فقها

َن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة يَا أَي َُّها الَِّذي﴿ فاءذكر يف أول األفعال ال -َوَجل َعزَّ -للحكم، فإن اهلل 
 .لتعقيب معً و)الفاُء( تدل على الرتتيب وا ،[6﴾]املائدة:فَاْغِسُلوا

احلكم، عليها يف  [ فهي معطوف6﴾]املائدة:فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكمْ فنقول: إن األعضاء اليت بعده ﴿
ول، فيجب فيهما الرتتيب واملواالة من باب العطف فيجب أن يكون كل عضٍو بعد ذلك معطوٌف على األ

 [ حيث أثبت فيها الفاء.6﴾]املائدة:فَاْغِسُلواعلى حكم الذي ثبت عندنا يف قوله: ﴿
 إذن هذا ما يتعلق اآلية.

 :من كالم المكلفين نذكر مثااًل أو مثالين
فإن دخلت الدار قبل تكليم زيد  ،الدار وكلمتم زيًدا فأنتم طالقٌ  لو أن رجاًل قال المرأته: إن دخلتم  -

طلقت بال إشكال، فإن كلمت زيًدا قبل دخول الدار نقول: تطلق كذلك؛ ألن الواو تدل على المع، وال 
 يلزم منها الرتتيب بني دخول الدار وبني تكليم زيد.

ا وصية؛ : إهنكذلك لو أن رجاًل يف مرضه املخوف قال يف عطيته، وهنا عربنا باملرض املخوف ومل نقل -
يف آخر كتاب ]الوصايا من املوفق رض املخوف األربعة اليت ذكرها بني الوصية وامل روقاتألنكم تعلمون الف

 العمدة[ منها:
م األول قبل الثاين؛ ألهنا هلا حكم  أن الوصايا تتزاحم، بينما العطايا اليت تكون يف املرض املخوف، فإنه يُقدَّ

 اهلبات.



 شرح مختصر أصول الفقه البن اللحام
  

 10   

 

  

أعتقت زيًدا وعمًرا من مماليكي( ثم ضاق الثلث عنهما، فهل )لو أن رجاًل في مرضه المخوف قال: 
 جميًعا ما يخرج من الثلث؟منهما نقول: إنه يعتق األول دون الثاني، أم يعتق 

أو عتقت زيًدا وعمرًا من عبيدي، أًعا نسبته من الثلث؛ ألن قوله: ): الثاين: وهو أنه يعتق منهما مجينقول
من مماليكي( الواو هنا ال تدل على الرتتيب، وإمنا تدل على مطلق المع، خبالف لو قال: )أعتقت زيًدا( 

عمرًا( أو قال: )أعتقت عمرًا( فإنه خيرج األول دون  تمث قال بعد ساعٍة أو بعد نصف ساعة: )وأعتق
 الثاين، نعم.

 في كل شيٍء بحسبه" للتعقيب"والفاء للترتيب و 
هذا من احلروف اليت هلا حكٌم خاصٌّ هبا كما أشار بعض  (الفاء)و ،الفاء()و احلرف الثاين وهو نعم، هذا ه

 {ذي عرض له عارض، فأوجب له معنينيإنه قد عرض هلا عارض، هي احلرف ال} فقالوا:أهل العلم، 
 فاقتضى هذا احلرف معنيني، وإال فاألصل أن له معًًن واحًدا، وذلك أن املعنيني مها الرتتيب والتعقيب.

 ما هو العارض؟
يف جواب الشرط، وجواب الشرط يلزم فيه  (بالفاء)الفاء( اليت يؤتى هبا للعطف فيها شبٌه )إن  :قالوا

األخرى وهذا هو العرض وهو الشبه  (بالفاء)ها لشبه (الفاء)إن : فلذلك نقولالرتتيب بعد املشروط؛ 
جواب الشرط جعلنا هلا معنيني بداًل من املعًن الواحد، وهذا ذكره الطويف يف بعض كتبه، وذلك أن  (بفاء)

وشرحها  ،الطالقمن باب ل اليت تبًن على احلروف شرح فيها فقط املسائ [احملرر]الطويف شرح قطعًة من 
يوجد عند غريه يف هذا الشرح، فأطال يف دالئل احلروف ومعانيها، وما ينبين عليها،  يكاد بشرٍح متوسع ال

 ولنقول: احلكمة يف دالئل املعاين عليها، نعم.
 .مر معنا ما املراد بالرتتيب والفاُء للترتيب""قال: 
غري تراٍخ وال بالتعقيب مبعًن أن يكون الرتتيب بني املعطوف واملعطوف عليه من  والتعقيب" المراد"قال: 

 ه.بَ قم مهلٍة طويلة، وإمنا يكون عَ 
 والتعقيب عندهم؛ أي عند فقهائنا مرده للعرف خيلف من مسألٍة إىل مسألة حبسبها.

مبعًن أن ترتيب كل شيٍء حبسبه، فالزمان بني ابتداء املرتب واملرتب " في كل شيٍء بحسبه"مث قال الشيخ: 
عرفه؛ ولذلك ملا جاؤوا يف أعضاء الوضوء وقالوا: إهنا تدل عليه يطول ويقصر حبسب نوع الشيء وحبسب 

على الرتتيب للمعًن أو الدليل الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو العطف على الفاء وما بعدها، فإهنم قالوا: 
باعتبار أن هذه عالمة واضحة  ول،ألجيف العضو قال: إىل أن  مإن الضابط فيه مرده إىل العرف، وبعضه

 فيه.
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شيٍء يقتضي التعقيب مثل من سلَّم من صالة مث فتل، مث انتبه إىل أنه سلَّم عن نقص ركعٍة  ومثله كل
 فأكثر، فإنه جيب أن يرجع مباشرًة، وأال يطيل الفصل، نعم.

 طويل، نعم. "كل شيٍء بحسبه"والكالم يف قوله: 
 بتداء الغاية حقيقة"الومن "

يف آية الوضوء،  (الفاء)مرَّ معنا من دالئل القرآن الداللة على  "من"طيب، قبل أن يبدأ املصنف يف قوله: 
 عليه. إذا قلنا: إنه عطفٌ 

 :لكن من أمثلته في كالم المكلفين
لو أن رجاًل أقرَّ على نفسه فقال: لفالٍن عليِّ درهم فدرهم( فهل يلزمه درهٌم واحٌد اآلن أم يلزمه 

 درهمان؟
 .قيب مع المع ترتيٌب وتعقيبيلزمه درمهان؛ ألهنا تفيد التع نقول:

هنا ومثله لو قال رجٌل المرأته هي طالٌق، فطالٌق، فاملذهب لو قال: )هي طالٌق فطالٌق فطالق( فاملذهب أ
 .ثالث إال أن ينوي واحدة

 في كتاب ]الطالق[ قلنا: إن ألفاظ الطالق ثالثة أنواع، أو أربعة أنواع: تذكرون
 واحدًة أو مل ينوم طلًقا سوى نوى نوٌع يقع ثالثًا م. 
 .ونوٌع تقع به واحدٌة مطلقة ولو نوى ثالثًا 
 .ونوٌع يقع به ثالٌث إال أن ينوي واحدًة 
 .ونوع يقع به واحدة إال أن ينوي ثالثًا 

 وهذه مرت معنا يف كتاب الطالق، نعم.
 بتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة"الن "ومِ 

 .البتداء الغاية""اليت يؤتى هبا قال:  من"هنا " ومن"" "،مننعم، بدأ يتكلم املصنف عن "
"؛ يعين ابتداء الغاية اليت سينتهى إليها، فإنه الغاية هلا ابتداٌء وانتهاء؛ فاالبتداء البتداء الغاية"معًن قوله: 

ن( واالنتهاء تكون ب)إىل، وحىت، وحنوها(.  تكون ب)مم
ن( تكون البتداء الغاية، الغاية هذه قد تك  ون غايًة مكانية، وقد تكون غايًة زمنية.ف)مم

ن الرياضم إىل مكة من الساعة السادسة إىل الثانية عشر( فمن قال: )ذهبت مم  :الثنين مًعالاضرب مثال 
ن( تدل عليه.  فإننا يف هذا املثال مجعنا االثنني؛ األول وهو الغاية املكانية وهذا باتفاق اللغويني أن )مم
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 فإهنم ينكرون ذلك. البصرينيالعلم خالفًا لبعض أو كثري من نية وهذا قول كثري من أهل اوالثانية: الغاية الزم
 "البتداء الغاية حقيقةً "طيب، قال: 

إال لغريها يعين أن ما عداها من املعاين جماز، فاألصل أهنا تكون البتداء الغاية، وال ننقلها  "حقيقًة"قوله: 
مه املصن َُه اهلل تَ َعاىَل -ف حيث دل الدليل، وهذا الذي قدَّ  .-َرمحم

ن( نقيضها )إىل(؛ ألن هذا " يقابلها انتهاء الغاية، ف)مم البتداء الغاية: "وبناًء على ذلك فإنه قولهم
 البتداء الغاية، وهذا لنقيضها.

 .أي عند احلنابلة "عند أصحابناقال: "
 "وأكثر النحاة"

يقصد هبم احلنابلة وهذا كالم املصنف تبع فيه  "أصحابناعند طيب، قبل أن يعين ننتقل للقول الثاين قوله: "
من تأكد تحتاج إىل تأمل؛ يعين فابن مفلح، وحيتاج إىل أيًضا تأمل؛ ألهنم دائًما يقولون، جيمعون بينهما، 

 نص على ذلك غري ابن مفلح، أو قبل ابن مفلح.
هنا حقيقٌة يف ابتداء الغاية، ويف هذا صحيح، فإن أكثر النحاة على أف "وأكثر النحاةلكن قول املصنف: "

قواطع األدلة[ جعل استخدام الفقهاء هلا كاستخدام ]غريها تكون جمازًا، وقد أنكر ابن السمعاين يف 
ما الفقهاء فاألصل عندهم أهنا إن استخدام النحويني يكون البتداء الغاية يف األصل، وأ} :فقالالنحويني، 

النحويني فيما بينهم، وأما الذي تعرفه الفقهاء فهو االبتداء الغاية هذا كالم }: ولذلك يقول؛ للتبعيض{
 حقيقة{.بعيض مًعا، وكل واحٍد يف موضعه والت

: أغلب الذي وقفت عليه من احلنابلة، وحتتاج إىل مراجعة، وال أستطيع أن أجزم اآلن ولذلك أنا أقول لكم
ن( هي للمعنيني، هي حقيقة يف األمرين يف إال بعد مراجعة، أغلب من وقفت عليه من احلنابلة يقول: إ ن )مم

أيًضا ابتداء الغاية مًعا، فيصح االستدالل هبما، فتكون من باب املشرتك يف املعنيني يف التبعيض، وحقيقٌة 
 مًعا.

َصلَّى -: أهنا البتداء الغاية من كالم النيب من األمثلة الفقهية التي، أو من األمثلة لتطبيق هذه القاعدة
اَلم-احلديث املشهور الثابت يف الصحيح حينما قال  -َعَلْيهم َوَسلَّماهلل  اَلة َوالسَّ  لَ فَ ا أسْ مَ : »-َعَلْيهم الصَّ
ن( هنا ابتدائية؛ مم )« ارن اإلزَ مِ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-، فقول النيب «اري النَّ فِ ار فَ اإلزَ  نَ ين مِ بَ عْ الكَ 

 هذا املوضع فإنه يكون يف النار.ن( ابتدأ اإلزار من مبعًن )مم 
زار، وقد جاء أن وقد فهم بعض الناس أن تبعيضية، وبناًء على ذلك فإن الذي يكون يف النار إمنا هو اإل

هُ -موىل بن عمر نافًعا رجاًل سأل  َي اهلل َعن ْ أمن الكعبني أم من "ملا روى هذا احلديث، فقال:  -ماَرضم
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ن( هن "ا أراد اللحم والعظماإلزار، وإمنفقال: وما ذنب  ؟اإلزار ا إمنا هي البتداء فدل ذلك على أن )مم
 الرواة.إلزار، خالفًا ملن ظن ذلك من للتبعيض لالغاية، وليس 

 :من أمثلة تطبيقها على المكلفين أنها البتداء الغاية
تغري املعًن )هي طالٌق أول يوٍم من ألهنا )هي طالق أول( ما نقول: )يف(  لو أن رجاًل قال لزوجه: -

يوم ووسطه وآخره، فيكون من باب الرتدد، وإن قلت: الرمضان( إن قلت: إهنا تبعيضية فقد تطلق يف أول 
؛ ولذلك عللوا ر يوٍم من شعبان تطلق املرأة منهإهنا ابتدائية، فإن من أول دخول رمضان بغروب مشس آخ

 ن( يف قوله: )من رمضان( البتداء الغاية، نعم.)مم  بأهنا تطلق من أول يوم من رمضان؛ ألن
 حقيقة في التبعيض، وقول ابن عقيل"وقيل: "

هذا القول الثاين الذي نقله املصنف عن ابن عقيل،  "وقيل: حقيقٌة في التبعيض"نعم، وقول املصنف: 
 :تحتمل معنيينسأتكلم عن رأي ابن عقيل بعد قليل و 

 جماٌز يف ابتداء الغاية، وهذا غري مقبول. إما أهنا حقيقٌة يف التبعيٌض، -
 التبعيض" لقلنا: إهنا وحقيقة يف؟ لو قال: قال املصنف: وحتتمل أن تكون حقيقة يف االثنتني وهذه مىت -

 مل يقل ذلك املصنف.لكنه معطوفة، 
اضح مل يقل هذا أي أن ابن عقيل قال هذا القول، ابن عقيل يف الو  ؛"وقالها ابن عقيلٍ طيب، قال: "

البتداء الغاية وقد تستعمل ن( إن )مم }: وإنما قالحقيقٌة يف التبعيض،  ن هناك قول أهناإالكالم، مل يقل: 
 فسياق كالم ابن عقيل مل حيكه قواًل. {وتدخل يف الكالم للتبعيض

، فتكون الثنتنييف  دخلت}: وإنما قالجماٌز يف غريه،  : مل حيكي أهنا حقيقٌة يف التبعيض،واألمر الثاني
 موافًقا للقول الذي نقله ابن السمعاين عن الفقهاء. يكونف {حقيقًة يف الميع

 واملسألة حتتاج إىل تدقيق يف هذه املسألة، لعله أن يكون بعد ذلك.
 في التبعيض: طيب، على العموم إذن صار عندنا قوالن

 .إن )من( حقيقة يف التبعيض :قيل
 جماٌز فيه.وقيل: إهنا 

 :األمثلة على ذلك التي استخدمت فيها من للتبعيضمن 
 .[6﴾]املائدة:فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ يف آية التيمم: ﴿ -َعزَّ َوَجل-قول اهلل 

 {.إهنا البتداء الغاية، وبناًء على ذلك فيجوز التيمم بكل شيء} :قال -رحمة اهلل عليه–أبو حنيفة 
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ن( هنا إمنا أن )مم }وأما فقهاؤنا كما نص على ذلك الزركشي، ونقله عنه كثريون، ومنه منصوف الكشاف: 
 {هي تبعيضية

، {ن( هنا البتداء الغايةإن هذا من الغلط غري املقبول أن تقول: أن )مم } :ونقلوا عن الزمخشري أنه قال
شرتك يف اللفظ، فقد تكون حمتملة املعنيني، ن( من باب امللكن قد يقال وهو حمتمل لغة، إذا قلنا: إن )مم 

ال يصح ، وأن حُيَمل جزء منه إىل الوجه واليدين، فالصعيد بد أن يكون التيمم مبتدأً به وبناًء على ذلك فال
م إال برتاٍب له غبار، وال يصح برمٍل، وال حبجٍر، وال مبا ليس من األرض، كنخالة خبز، وخنالة مالتي

 اخلشب، وحنو ذلك.
صرحوا بأهنا وإن قالوا و  وهو ظاهر كالم أصحاب الرواية ن( حقيقة يف الثنتنيذلك، ال مانع بأن يكون )مم ول

ال أوجه كما تعلمون، كما ثبت ذلك عن ابن نقول: هي تبعيٌض وابتدائيٌة كذلك، والقرآن محَّ للتبعيض، 
ُهما-عباس وأيب الدرداء  َي اهلل َعن ْ  ، نعم.-َرضم

 وقيل: في التبيين""
" يعين أهنا حقيقٌة يف التبيني جماٌز يف غريه، وهذا القول الذي ذكره املصنف في التبييننعم، قول املصنف: "

 .{إنه حق} وقال:هنا هو الذي جزم به الطوايف وغريه من فقهائنا، وجزم به قبلهم الرازي يف ]احملصول[ 
ن( حقيقٌة مشرتكٌة يف إنها للتبيين"ومعًن قوله:  مشرتكٌة أيًضا يف التبعيض،  التبعيض، وحقيقةٌ " مبعًن أن )مم

واملعًن املشرتك يف التبعيض، -شوف كيف–عنها، واملعًن املشرتك ويف إبداء الغاية، ويف كل املعاين املنقولة 
 راية إذا كان يف طريق، أو تبنين ما منه الزء.ويف ابتداء الغاية والتبيني؛ فتبنين بدء السن 

مشرتًكا بني التبعيض وبني ابتداء الغاية، واملعًن املشرتك  يدل على أهنا تكون معًًن  ""للتبيينإذن فقوله: 
بينهما هو التبيني، وقد أطال يف ]اإلهباج[ يف تقرير هذا القول، والتدليل عليه، وذكر الكثري من اآليات اليت 

 جاءت به، نعم.
يف استعمال فقهائنا كما نقلت لكم الظاهر هو األقرب عين ما ذكره هنا أهنا للتبيني والظاهر أنه كذلك؛ ي

 عن الشيخ تقي الدين وغريه، نعم.
 وإلى النتهاء الغاية""

راد مقصور، وهي حرٌف، وليس املبرسٍم ليس ممدوًدا؛ يعين و ون مقصورًا نعم )إىل( الذي هو حرف الر ويك
 هبا االسم، وأما االسم فإنه يتغري معناها حينئٍذ.

 أي النتهاء الغاية الزمانية واملكانية كما تقدم معنا. ؛"اء الغايةالنتهقال: "
 "صح، وفاقًا لمالٍك والشافعياأل"وابتداء الغاية داخل، ال ما بعدها في 
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ا، وينبين عليها الكثري من األسئلة وهي دخول احلد يف احملدود، الغاية هلا ابتداءٌ  نعم، هذه مسألة مهمة جدًّ
 الغاية وهو )حىت، وإىل(. ن( وهلا انتهاءوهو )مم 
 ؟كان في ابتداء الغاية، أو في انتهائها هل يدخل في المحدود أم الالحد سواء ً  ،طيب

ا اليت تكلم عنها   .اللغويون والفقهاء كالًما طوياًل هذه املسألة املشهورة جدًّ
 المصنف قسمها إلى قسمين:

أي أن احلد  "وابتداء الغاية داخلٌ ابتداء الغاية داخل، ومل حيكي فيه خالفًا، فقال الشيخ: " ه يففقال: إن
هي طالٌق من أول ليلٍة من رمضان( )من( هنا البتداء )املذكور يف ابتداء الغاية داخل؛ يعين نقول مثاًل: 

 الغاية، فيدخل احلكم من رمضان، إذن فابتداء الغاية داخل.
"في أي ال ما بعد الغاية وهو ما بعد إىل أو حىت، فإنه ليس بداخٍل، قال املصنف: "؛ بعدها"ال ما قال: 

 األصح".
" طبًعا للفائدة هم يفرقون احلنابلة فقط بني قوهلم: في األصح، أو على األصحطيب، قول املصنف هنا: "

فمعناه أن املسألة فيها يف األصح، وعلى األصح، ويفرقون بني هذين املصطلحني أهنم إذا عربوا ب)يف( 
وجهان عن األصحاب، وإن عربوا ب)على( فمعناه أن فيها روايتني عن اإلمام أمحد؛ ولذلك هم دقيقون 

 يف التعبري.
عائٌد لكال املسألتني وهي ابتداء الغاية وانتهاءها، فيكون يف كال  "في األصحطيب، قول املصنف: "

ذلك إال اخلالف يف انتهاء الغاية، وسكت عن ذكر اخلالف مل يورد بعد  نفاملسألتني خالف، ولكن املص
 املذكور يف ابتداء الغاية.

 وقد ذكر المصنف ثالثة أقوال:
 .""األصح: الدخول مطلًقا وهو ما حكاه املصنف، أو مفهوم كالم املصنف يف قوله: القول األول

 .وهو منطوقه ،ال تدخلأهنا  والثاني:
 عن أيب بكر عبد العزيز بن جعفر، نعم. حيكي الذي :والثالث

إذا } فيقول:" أهنم يقوالن نفس احلكم، وأما أبو حنيفة، فإن له تفصياًل يوالشافع وفاقًا لمالكٍ قال: "
من هنا إىل هنا، فال يدخل احلد، وإن مل تقم بنفسها فإهنا  تككأن يقول: بعمل تكن{  غاية بنفسها قامت ال

 تدخل.
 كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإال فال"وقال أبو بكر: إن  "
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َعزَّ -ل اهلل و فق "من جنس المحدود" ؛ أي ما بعد إىل"إذا كانت الغاية"نعم، هذا كالم أبو بكر قال: 
تدخل؛ ألن املرفق من جنس اليد، فإن  [6املائدة:﴾]فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ ﴿: -َوَجل

اليد تصدق على الكف، وعلى الذراع، وعلى العضد، واملرفق هو من اليد، فلما كان من جنسه وجزء منه، 
َصلَّى اهلل َعَلْيِه -أن النبي "فإنه حينئٍذ يدخل، وهذا الذي دل عليه احلديث، فقد جاء من حديث جابر 

 رفقيه، فغسل مرفقه"توضأ ثم أدار يده على م  -َوَسلَّم
 : اآلية ال تدل على وجوب الغسل، وإمنا السنة هي اليت دلت.وأما استدالل أصحابنا فإنهم يقولون

 طيب اآلية؟
[ )إىل( هنا جاءت مبعًن )مع( إذ احلروف 6املائدة:﴾]َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ ﴿نقول: إن اآلية يف قوله: 

ر بعضها يقوم مقام بعض، فهنا جاءت مبعًن )مع( ال مبعًن احلقيقي يقوم بعضها مقام بعض، كحروف ال
 )إىل( هذا استدالل فقهائنا يف اآلية.ل

ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم ﴿ :-َعزَّ َوَجل-خل فيه: قول اهلل ال تدخل، مثال ما ال تدف" وإال "دخلت وإال فالقال: 
والليل ليس من جنسه، فدل على أنه ال يدخل منه، فيفطر فالصيام يف النهار،  [187]البقرة:﴾ِإَلى اللَّْيلِ 

يلزمه اإلمساك؛ ألنه جزء من فقال: مث أمتوا الصيام إىل العصر فالعصر  لو أو تنقض الصيام قبله، لكن
 النهار، نعم.

 "وحكاه القاضي عن أهل اللغة"
أين حكى، فقد راجعت ، وال أدري ذكرها املصنف ذي" هذه الوحكاه القاضي عن أهل اللغةنعم، قال: "

يقولون خبالف ما  ، بل وجدت أن القاضي يف التعليقة صرَّح بأن أهل اللغة[العدة]مل أجده يف  ]العدة[
 عبد العزيز.أيب بكر عن ذكره 

 :من المسائل المبنية على هذه في قضية مقدار السعي بين الصفا والمروة
هبما ابتداًء التقييد هو واجب باألدلة اليت تدل على  إن السعي بني الصفا واملروة}: يقولون اءالفقه إنف

 .{وغاية، وال جيب رقي الصفا واملروة، وإمنا هو مسنون
روا حد  جبدار الصفا، أو جببل الصفا، مث يسعى يف بطن  وا: هو أن يلصق عقبهفقال ،األجزاءمث بعد ذلك قدَّ

فيكون حينئٍذ قد أمت سعيه؛ ألن احلد ال يدخل يف احملدود،  ،الوادي إىل أن تصل أطراف أصابعهم للمروة
 نعم.

 "الستعالءوعلى ل"
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ا ،طبًعا، نسيت أذكر أمثلة من كالم املكلفني ا جدًّ ا جدًّ وممن أطال يف ، األمثلة من كالم املكلفني كثريًة جدًّ
 .أمثلة هلاذكرها ابن عبد اهلل اهلادي يف كتاب ]زينة العرائس[ ذكر أمثلًة كثرية، نضرب 

 من األمثلة:
، فخرجت قاصدة عرس، وقبل سلو أن رجاًل قال المرأته حالًفا بطالٍق أو بيمين أال تخرج إلى العر 

 إن كان تعليًقا؟وتطلق ، فهل يحنث بذلك رجعتح، أو قصر األفراح ا أن تصل إلى بيت األفر 
 .به، فتبًن على هذه املسألة تطلق : نعم؛ ألن )إىل( ما بعدها داخاًل فيما قبلها، وحينئذٍ المذهب

وغيرها من المسائل التي أوردوها كثير مثل يعني لو قال: )أنِت طالق من واحدٍة إلى ثالث( فكم 
 تكون من طلقة؟ 

وهكذا، خلة فيما قبلها اذكر فقهاؤنا كما يف ]الكشاف[ وغريه أنه تطلق طلقتني فقط؛ ألن ثالث ليست د
ا، نعم. نعم  أمثلة كثرية جدًّ

 "ستعالءلال"على 
َعزَّ -خربًا وحكًما، فاخلرب مثل قول اهلل  -َعزَّ َوَجل-" وهذا كثري يف كتاب اهلل الستعالءوعلى لقال: "نعم، 

َها فَانٍ : ﴿-َوَجل  .[26﴾]الرمحن:ُكلُّ َمْن َعَلي ْ
تدل على العلو  )على( كان فوقها، وهذا يدلنا أن داللةأي على األرض و ؛ [26﴾]الرمحن:َهاَعَلي ْ ﴿

ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى من االستواء، ﴿  -َعزَّ َوَجل-واالستعالء، وأخذ هبا علماؤنا يف إثبات علو اهلل 
، -جل وعال–[ فإن االستواء من لوازمه، وقيل: من معانيه العلو، فالعلو من  صفاته 4﴾]احلديد:اْلَعْرشِ 

 نعم.
 "وهي لإلجابة قاله أصحابنا وغيرهم"

اب؛ تفيد االستعالء" هذا إفادهتا اخلربية، وأما إفادهتا اإلنشائية فإهنا تفيد اإلجي (على)إن "نعم، قال الشيخ: 
 ا وهو اإلجياب، إذن هلا فائدة خبرية، وإنشائية.مبعًن أهنا تفيد خربًا وحكمً 

يف  مثاًل:الشرعية،  نطبقها يف عدٍد من التطبيقات يف األحكام من األدلة :نبدأ بالخبرية وهي االستعالء
 كيف؟فهذه فيها معًن االستعالء، « ضٍ عْ ع ب َ يْ ى ب َ لَ م عَ كُ ضِ عْ ع ب َ بِ  يَ اَل : »-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-قول النيب 

ن النيب  قال الشراح: ص إذا باع على البيع معًن االستعالء والغلبة؛ ألن الشخ -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ضمَّ
وبإذنه،  هخبالف ما إذا كان برضا ،)على(عرب بعليه، ولذلك  ىفكأنه استعل ه،ستكرهابيع غريه كأنه قد 

ا يف مىت جيوز للمرء أن )على( يه فال يدخل يف احلكم، فداللة فإنه ال استعالء ف يشرتي على هنا قوية جدًّ
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أو أن خيطب على خطبته، كل هذه أخذناها من وأن يبيع على بيعه، وأن يسوم على سومه، شراء أخيه، 
 داللة )على( وتعرفون الشروط اليت ذكروها يف البيع، ويف السوم، ويف اخلطبة خصوًصا.

ما جاء يف  :من األحكام المتعلقة أيًضا باالستعالء، أو من تطبيقات االستعالء في نصوص الشرع
أخذ  "كان يصلي على راحلته أينما توجهت في السفر  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أن النبي "الصحيح 

راكًبا؛ مبعًن أنه ليس مستعلًيا  نُ بلة ملن كان راكًبا، ومن مل يكمنه فقهاؤنا على أن الصالة إمنا تكون لغري قم 
 على الدابة، فإنه ال يصلي يف إحدى الروايتني يف املذهب.

 هذا من حيث كما ذكرت لكم من حيث اإلخبار عن الصفة.
ى لَ عَ : »-َوَسلَّم َصلَّى اهلل َعَلْيهم -على( منها قول النيب )فاألحاديث كثرية اليت فيها  :أما من حيث اإلنشاءو 

دل على أنه جيب على املرء أي عند أيب داود، ف« تذَ خَ ا أَ مَ  دِ ى اليَ لَ عَ » ،«َحتَّى تُ َؤدَّيه تذَ خَ ا أَ مَ  دِ اليَ 
إمنا هو ضامن ال }؛ ولذلك جاء عند أيب داود أن احلسن ملا روى هذا احلديث نسيه، مث قال: الضمان

؛ أي عليها «دِ ى اليَ لَ عَ »للوجوب، فهنا  (على)، فدل على أن الصحابة والتابعني فهموا أن {ضمان عليه
 الضمان.

وعلى األهل البقر مئتني بقرة، على أهل اإلبل مئة من اإلبل، تدل عليه مثل: )وهناك أيًضا أحاديث كثرية 
أن )على( املذهب: من  قهاؤنا على املشهوروعلى أهل الشاء ألفي شاة، وغري ذلك، هذه استدل هبا ف

فإن فقهاءنا يستدلون به على أن األصل يف الديات هي األصناف اخلمسة، وليس  وبناًء عليه،للوجوب، 
لعمل؛ ألن قوله: )على(؛ أي جيب، وعطفها، فدل على أن األصل اإلبل خالفًا للرواية الثانية اليت عليها ا

 الوجوب خمرٌي به، نعم، أو خمرٌي فيه، نعم.
 "وفي للظرف"

ا أسهله معلش، ألين ،  لو قال: عليَّ لفالن كذا، أنسى، كالم املكلفني كثري جدَّ ؛ أي جيب له عليَّ عليَّ
 وهذا واضح، نعم.

 مث قال الشيخ:
 "و)في( للظرف"

أي أهنا تدل على الظرفية؛ سواًء كان ظرف الزمان أو ظرف املكان، وهي ظرفيٌة  ؛الظرف": ")وفي( قال
 مطلقة؛ مبعًن ال تستلزم أن يكون الفعل موجوًدا يف أوله، وال يف آخره، وال يف وسطه، فهي ظرفيٌة مطلقة.

ن(، نعم.  وقد قلت لكم قبل قليل: هناك فرق لو عربت ب)يف( أو ب)مم
 [ كقول البصريين"71﴾]طه:َوأَلَُصلِّبَ نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ حتى )في( ﴿ "قال بعض أصحابنا:
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َُه اهلل تَ َعاىَل -" املراد به أبو البقاء العكربي قال بعض أصحابنانعم، قول املصنف: " اإلمام اللغوي -َرمحم
سمى ]بإمالء ما منَّ به املشهور وهو من كبار علماء اللغة، وذكر هذا الكالم يف كتابه املطبوع ]بإمالء[ امل

 .[إعراب احلديث]، وله كتاٌب ثالث يف [إعراب القرآن]الرمحن[ وله كتاٌب آخر يف 
أن )يف( هنا  "[71﴾]طه:َوأَلَُصلِّبَ نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ : ﴿-َعزَّ َوَجل-حتى في قول اهلل قال: "

 للظرفية.
ألن الذع مكاٌن يف هذه اآلية على باهبا؛  ""إن )في(" وعبارًة بالبقاء أنه قال: كقول البصريينقال: "

 نعم، مث قال املصنف. ،""وقيل: إنها بمعنى )على(عليه، قال:  للمصلوب، وحمتوٍ 
 كقول الكوفيين")على(  وأكثر أصحابنا بمعنى "

 على( ومنه))يف( هنا مبعًن  منهم القاضي، وابن عقيل، وابن الوزي، وابن القيم أنَّ  أكثر أصحابنا"نعم، "
أي )على السماء( فهنا ليست للظرفية،  ؛[16﴾]امللك:أََأِمنُتْم َمْن ِفي السََّماءِ : ﴿-َعزَّ َوَجل-قول اهلل 

 نعم.هذا املعًن، النتيجة متقاربة، وهذا يعين أكثر أصحابنا على 
أي يف العلو، وإذا  ؛[16﴾]امللك:أََأِمنُتْم َمْن ِفي السََّماءِ ﴿: -َعزَّ َوَجل-فقول اهلل إهنا للظرفية، إذا قلنا: 

ألن السماء تطلق على  ؛-َعزَّ َوَجل-ية اليت بناها اهلل ؛ السماء املبنإهنا مبعًن )على( أي على املبنيةقلنا: 
 تقابل األرض، نعم. اليت مطلق العلو، وتطلق على املعروف

 ["68فال:﴾]األنَلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتمْ "قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو ﴿
: مثل قول اهلل تعالى إن بعض األصحاب قال: إنها قد تكون للتعليل أحيانًا"نعم، قال الشيخ: 

 [، نعم.14﴾]النور:ِفي َما َأَفْضُتمْ " وكذلك ﴿[68﴾]األنفال:َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتمْ ﴿
 " أي أن هذا علٌة هلذه العقوبة."للتعليلفقوله: 

يف األحكام أو يف األدلة  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-قول النيب  :للتعليل عند فقهائنامن أمثلتها؛ أي كونها 
 رِّ ة الحَ دَّ ن شِ إِّ ة، فَ اَل ي الصَّ رِّ فِ ن الحَ وا عَ دُ رِ بْ أَ : »-َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-اليت يستنبط منها أحكام قوله 

 .«منَّ هَ جَ  حِ يْ ف َ  نْ مِ 
، فيكون )يف( هنا حيتمل أن تكون للتعليل قيل: إنَّ « ةاَل ي الصَّ فِ : »-اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّى -فقول النيب 

فحيث أمكن أداء الصالةم مع وجود احلر من غري ضرٍر  :وبناًء عليه (أبردوا عن احلر ألجل الصالة)التقدير 
ربد ولو كان يُ إنه قد أخذوا بعموم احلديث فقالوا: على الناس، فإنه ال إبراد، مع أن املذهب على خالفه، ف

 املكان ال حر فيه، يعين مبعًن أن الشخص مبكاٍن مربد وحنوه، نعم.



 شرح مختصر أصول الفقه البن اللحام
  

 20   

 

  

 «"اهَ ت ْ سَ بَ ٍة حَ رَّ ي هِ ار فِ أٌة النَّ رَ ت امْ لَ خَ دَ »"وللسببية نحو 
 أي نعم؛ أي أن اهلرة هي سبب دخوهلا النار.
 :ومن أمثلته في األحاديث التي فيها أحكام

؛ أي أن املئة يف اإلبل «سِ لنَّفي افِ « »لاإلبِ  نَ ٌة مِ ئَ مِ  سِ فْ ي الن َّ فِ : »-َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-قول النيب 
 سببها قتل النفس.

اخلمسني إتالف العني أو منفعتها،  بسبب وجو  ؛ أي«لاإلبِ  نَ ون مِ سُ مْ خَ  نِ يْ ي العَ فِ وَ »وقوله كذلك: 
 وهكذا، نعم.

 لعدم ذكره لغًة""وضعفه بعضهم 
ضعفه مجاعٌة  األدباء، قال: من أهنم مجاعة :ذكر املصنف يف كتابه ]القواعد[ وضعفه بعضهم"نعم، قوله: "

الفقهاء إن  ه ألحد من الفقهاء، وقال: إن األدباء قالوا، أو قال: مجاعة األدباء إن قولبسمن األدباء، ومل ين
 .ف عن أئمة اللغةعرَ يُ ال )يف( تكون للسببية 

وذكر من حيث  {بل هو ثابتٌ }وهذا الذي ذكره بعض األدباء رد عليه القرايف، وأطال يف الرد عليه، وقال: 
 .-َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ما ذكرت لكم، وذكر غريها، وغريه من األحاديث اليت وردت عن النيب 

الفقهاء أن )يف( ما يذكر خدام كثري الفقهاء، بل استليس املراد به األصوليون وال  بعضهم"إذن فقوله: "
 يف اللغة ال توجد عند اللغويني، نعم. حثكما ذكرت لكم األصوليون هلم مباتكون للسببية، والفقهاء  

 "وذكر أصحابنا والنحاة لالٍم أقساًما"
]الالمات[ وطبع فت فيها كتٌب مفردة، وممن ألف فيها كتاب املفرد اهلروي مساه كتاب لن هذه أُ  (الالم)نعم، 

 أكثر من كتاب باسم كتاب ]الالمات[.
ا  (لالم)عرب مجاعة من علمائنا أن  معاٍن متعددة حىت أوصلها بعضهم إىل ثالثني معًن، معاين كثرية جدًّ

واالختصاص، وللمنفعة، ولغريه من املعاين اليت ذكروها، ولكن املصنف ذكر أي هذه املعاين يكون  ،للملك
 ه ال يكون حقيقًة، نعم، تفضل.للحقيقة، وما عدا

 "عنها إال بدليل لعدلك ال يُ "وفي التمهيد هي حقيقٌة في المِ 
 .أي أن األصل فيها أهنا للملك "؛حقيقة في الملك"أهنا أي ابن اخلطاب " وفي التمهيدنعم، قال: "

 ".إال بدليٍل يدل عليهختصاص، أو حنو ذلك "إال مبعًًن آخر؛ كاال "وال يعدل عنه"
لك، وإن كان بعض اللغويني من هو ما ذكره املصنف، وهو ظاهر املذهب يف االستخدام أهنا للمم  هذا

 ثالثني، فتكون حقيقًة فيهم مجيًعا.الرى أهنا حقيقة يف مجيع املعاين الكوفيني ي
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 نعم.وأما البصريون فقد وافقوا أبا اخلطاب، فإهنم يرون أهنا حقيقٌة يف امللك، وما عداه تضمن معًن ملك، 
 "مسألة"

وفيها بعض اإلشكال الذي سنورده إن شاء اهلل يف  األصوليون، ملسألة من املسائل اليت يريدهانعم، هذه ا
 حمله، نعم.

 "ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبٌة طبيعية عند األكثر، خالفًا لعباد بن سليمان المعتزلي"
َُه اهللُ تعاىل-نعم، بدأ املصنف   .لفظ ومدلولهما يسمى باملناسبة بني العيتكلم يف هذه املسألة  -َرمحم

األصل؛ ألن املدلول اجملازي تكلمنا عن العالقة، تسمى  يف : أي املدلول احلقيقي لهوالمقصود بالمدلول
صوليون باملناسبة الذاتية؛ أي لذات عالقة، وهنا نتكلم عن املناسبة، وهذه املناسبة هي اليت يسميها األ

 ها احلقيقي.انعاللفظ له مناسبٌة مع م
وذكر املصنف أن األكثر، واملراد باألكثر كما قال الشراح هو مذهب األئمة األربعة أنه ال يلزم أن تكون 

، فإن األلفاظ املشرتكة}ودليلهم على ذلك، قالوا: هناك مناسبٌة بني اللفظ ومدلوله، ودللوا على ذلك، 
 يكون أن يلزم وال ترابط، بينها يكون أن يلزم ال املشرتك للفظ واملعاين ،اللفظ املشرتك حقيقٌة يف مجيع معانيه

 .{مناسبة بينها
 اليت األفضاض كألفاظ وضده للشيء مستعماًل  كان فلما وضده، للشيء املشرتك اللفظ يقع قد فحينئذٍ 

 هذا احلقيقي، مدلوله وبني اللفظ بني املناسبة وجود يلزم ال أنه على يدلنا وغريه، السكيت كابن مجاعة مجعها
 العلم. أهل مجاهري عن املصنف نقله الذي كالم هو

 ذيال وحده ليس عباًدا أن واحلقيقة املناسبة، من بد ال قال: وأنه املعتزيل، سلميان بن لعباد آخر قواًل  ذكر مث
بلزوم وجود املناسبة بني اللفظ وبني مدلوله؛ أعين املناسبة الذاتية هو قول كثرٍي من  القول إن بل بذلك، قال

املقصود اللغويني وغريهم، بل انتصر لذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية انتصارًا قويًّا، وعبارته قوية حىت قال: 
عباد بن سليمان وحده، بل كثرٌي من الناس، بل  أن بشرًا من الناس ليسالشيخ تقي الدين }على كالم 

 .{أكثر احملققني من علماء العربية والبيان يثبتون املناسبة بني األلفاظ واملعاين
 إذن هذا يعين النص على أن عبَّاًدا هو الذي خالف يوهم أنه قد تفرد به وليس كذلك.

ب هلم هذا القول وهم المهو  الدليل على عدم وجود  ر أهنم يقولون: إنطيب، نأيت ملا استدل به من ُنسم
 مشرتك.اللفظ املناسبة 

 إن االشرتاك يف األلفاظ ينقسم إىل قسمني:الشيخ تقي الدين ذكر هذا في موضٍع آخر وقال: 
 .اشرتاٌك خاص 
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 .واشرتاٌك عام 

بينهما البتة، : هو أن يكون اللفظ داالًّ على معنيني من غري أن يدل على معًًن مشرتًكا فاالشتراك الخاص
على األمساء؛ كتسمية الكوكب مشرتي، مع أن الذي  قوهذا يصد}: قالنهما معًًن مشرتك، فال يكون بي

فهذه ليس فيها  {ا يسمى هبذا االسم وهكذايقابل البائع مشرتي، وكتسمية الكوكب سهياًل، مع أن آدميًّ 
 باألصل. تمناسبة؛ ألهنا بوضع اآلدميني، بالوضع، وليس

وهو أن يكون اللفظ داالًّ على معنيني، ويكون هذان  :االشتراك العام قال: لثاني من االشتراكالنوع ا
املعنيان بينهما قدٌر مشرتك، فهذا الزم يف مجيع األلفاظ املشرتكة، فالعني تطلق على الباصرة، وتطلق على 

، وكل هذه األمور الثالث الارية، وتطلق على ال هو أهنا تكون ذات قوٍة مع معًًن مشرتك و  بينهااسوسم
بصار، والارية مع صغرها ينبع منها املاء، والاسوس مع خفائه اإلصغرها، فالباصرة مع صغرها هلا قوة 

إن بني هذه األلفاظ املشرتكة اليت فوعدم ظهوره، فإنه هو الذي ينقل اخلرب، وقد يكون مضرًّا بقومه؛ ولذا 
 ُجعمَلت على غري الوضع فيها مناسبة.

وكالم الشيخ تقي الدين مناسب، وهو األنسب لكالم العرب، بل هو األبلغ عندما نقول يف كالم الشارع، 
ما ال يوجد يف  -َجلَعزَّ وَ -فإن العربية فيها من البيان، وفيها من اإلعجاز بعمومها، وخبصوص كالم اهلل 

 غريه، نعم.
كذا   {أن ابن القيم مييل إليه كثريًا يف اهلدي}داوي: وهذا القول طبًعا اختاره الشيخ تقي الدين، وقد ذكر املر 

 من حيث االستخدام، نعم. هرمبا يقصد، املوضع قال، وال أدري ما الذي يقصده
 "مسألة"

نعم، هذه املسألة هي مسألة مبدأ اللغات، وهي مسألة يعين أطال العلماء فيها، وقبل أن نذكر هذه املسألة 
 .وهي مسألة مبدأ اللغات

 المصنف لها فائدة أم ال؟سيوردها لنتكلم هل هذه المسألة التي 
، وممن مثرة هلا وغريهم يرون أن هذه املسألة الكثري من علماء األصول  ، وأن اخلالف فيها خالٌف لفظيٌّ

فكثري من ، ويف حاول أن جيعل بعض الثمرة هلارأى هذا الرأي الطويف، والشيخ تقي الدين، وإن كان الط
 .األصوليني يرى ذلك
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مبعًن أن الشخص جيب أن يرتاض يف  ؛لتكميل هذه الصنعة قالوا:: هلا مثرة، والثمرة عندهم وبعضهم يقول
، فقضية االرتياض يف هذه ت ال مثرة هلاكام وإن كاناج، ويرتاض يف االستدالل بنصوص على األحجَ احلم 

 املسائل مهم يف اكتساب الصنعة والرياضة.
 ل منها أريد أضرب لكم مثااًل في قضية الرياضة: وقبل أن انتق

كثري من اإلخوان يأيت ألبواٍب من الفقه أطال العلماء فيها إطالًة كبرية، مث يقول: نقفز هذه األبواب، إما 
 لكوهنا غري موجودة كأبواب العتق، واملَكاَتب، وغريه.

ين، أو القول الثاين يف وأنا أرى الرأي الثاأو يقول: ألننا نرجح خالفها، فلماذا أقرأ التفريع وأتعب فيه 
 املسألة؟

: إن من ترك ذلك فوَّت على نفسه جهًدا عظيًما ألهل العلم يف التفريع، والتشقيق، والنقض نقول
واالستدالل مًعا، فأنت إذا قرأت كالمهم ارتضت، وكسبت الصنعة اليت كانت عندهم، قد ال جتد هذه 

حتتاجه وتقرأ فيه، لكنها رمبا تكون موجودة يف كتاب ]العتق[، كتاب يف كتاب أنت  املسائل موجودةً 
ال ]العتق[ بعض املخطوطات ثالث جملدات فقط يف كتاب ]العتق[ لكثرة مباحثه؛ ولذا فإن القراءة فيما 

 فائدة منه ما دام الفقهاء تكلموا فيه فيها فائدة وهي قضية االرتياض.
ما ال فائدة منه، لكنه يضر؛ ألنه قد يؤدي إىل اإلحلاد يف أمساء اهلل االرتياض، نعم، إذا كانت القراءة في

وصفاته، أو يف أصول الدين، وغري ذلك من املسائل، نعم، هذا ُيرتك، لكن ما ال يضر وعندك سعٌة من 
 لت مبادئ العلم وكلياته، فحينئٍذ هذا من باب الرياضة.الوقت، وقد حصَّ 

ال شك أن كل علٍم من العلوم له }: وفي في نحو هذه العبارة يقولللطولذلك أعجبني كالم أنقله بنص 
رتاض ييها ما جيري جمرى الرياضات اليت رياضة، ففي مسائله ما جيري جمرى ضرورات اليت ال بد منها، وف

 .{العلماء بالنظر فيها، فتكون فائدهتا الرياضة النظرية
 لفظي{فيه خالٌف ال مثرة له، وإمنا هو اخلالف  إن مبدأ اللغات} وعلى ذلك فإن أغلب العلماء يقولون:

املسألة أول الكالم هبا، خبالف  " املراد مببدأ اللغات؛ يعين ابتداؤها باعتبارمبدأ اللغات"نعم، يقول الشيخ: 
 وهي القياس يف اللغة، والقياس يف اجملالس فقد تقدم، فإن هلا مثرة، نعم يقول الشيخ. اليت ذكرت معنا
صاحب و المقدسي  فرجعند أبي الكالٍم توقيٌف من اهلل تعالى بإلهاٍم، أو وحٍي أو   "مبدأ اللغات

 "]الروضة[ وغيرهما
وهذا الذي " -َعزَّ َوَجل-توقيٌف من اهلل : :ال فيها وهي أربعة، فقال: أوهلانعم، بدأ املصنف يذكر األقو 

مه املصنف، ومن قواعد الرتجيح ما يقدمه على غريه من األقوال، وهذا  القول ذكر املصنف: أنه قال به  قدَّ
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أبو الفرج املقدسي صاحب ]املبهج[ وصاحب ]الروضة[ ويقصد بصاحب ]الروضة[؛ أي ]الروضة 
َهُ -قدامة  األصولية[ ال ]الروضة الفقهية[، وصاحب ]الروضة األصولية[ هو املوفق أبو ، وممن -اهلُل تعاىل َرمحم

من مذهب  [ الظاهربن محدان يف كتابه ]املقنعأبو بكر عبد العزيز، وجعل له ا من متقدمي فقهائنا قال
 اإلمام أمحد.

 فورك املنظر صاحب ]مشكل احلديث[ وغريهم. بناألشعري، وأبو فورك، أبو بكر  ن قال بهومم
 كما يعين فعله ابن محدان.  {إنه األظهر} ال:أيًضا استظهر هذا القول الطوفي وق

 قال: لكن إن قلنا: إنه توقيف، فهل يكون بإلهام؟
ع وضًعا يف قلبه،   -َعزَّ َوَجل-؛ أي أن اهلل معنى كونه بإلهام أهلمه يف قلب بعض الناس؛ مبعًن أنه ُوضم

 فالتعريف يكون هنا قد حصل باإلهلام.
اَلم-أوحى به إىل آدم  -َوَجلَعزَّ -" مبعًن أن اهلل "أو بالوحي  .-َعَلْيهم السَّ
 .أي كلَّم به آدم "أو كالٍم"

 فاهلل إما أن يكون قد أهلم آدم، أو أوحى إليه، أو كلمه، فهي ثالثة أقوال، نعم.
 "البهشمية وضعها البشر واحٌد أو جماعة" 

ام البائي ومن تبعه على يقصد به أبو هشام الُبائي، فإن أبا هش منحوت" هذا لفٌظ البهشميةنعم، "
 يف األلفاظ.النحت هشمية، وهذا من بمنهجه يسمون أتباعه بال

َعَلْيهم -" يعين أنه وضعه، كل األلفاظ وضعها إما شخٌص واحد كآدم وضعها البشر واحٌد أو جماعةقال: "
اَلم  ، أو وضعه مجاعة، نعم.-السَّ

 "محتمل وغيره ي  توقيف في التعريف"األستاذ القدر المحتاج إليه 
 سفراييين.أبو إسحاق اإل" هو كما تقدم معنا هو "األستاذ

 .-َعزَّ َوَجل-أي أهنا من اهلل  ؛""القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي  قال: 
لورود القياس فيه، فإنه يكون حمتماًل، نعم، فيكون إما  "محتمل"أي وغريه هذا القدر احملتاج إليه  "وغيره"

 ، نعم.لهزاد  قد يكون مبثابة التوقف فيمافاصطالحيًّا، وقد يكون توقيفيًّا، 
 "ابن عقيل بعضها توقيف، وبعضها اصطالح، وذكره عن المحققين"

ما هو  من غري جزٍم هبذه البعضية "وبعضها هو اصطالح، ابن عقيل أن بعضها توقيفي  نعم، قال: "
 االصطالح؟ وما هو التوقيف؟

 " أي من الذين أدركهم.وذكره عن بعض المحققين"
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 وعنده االصطالح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له""
فال يكون  "االصطالح بعد خطابه تعالى""؛ أي عند ابن عقيل، ال عند احملققني أن وعندهنعم، قال: "

 .-َعزَّ َوَجل-اصطالح، والتواضع على الناس على وضع اللغة إال بعد خطاب اهلل 
 .ألصول اليت تكون توقيفيةابقبل اللفظ، أو  اضع" ألنه ال ميكن أن يكون التو "وأبطل القول بسبقه له

علمائنا توقف فيها  حمققية هلا؛ ولذلك فإن عدد من هذه املسألة مسألة مشكلة كما ذكرت لكم وال مثر 
وقال: أي قوٍل تقوله ال حرج، أو قال: مل أجزم بقول، وممن توقف يف هذه املسألة القاضي أبو يعال، وأبو 

 اخلطاب، فإهنما توقفا.
 وهنا فائدة مشهورة جدًّا أكيد تعرفونها: هل التوقف مذهب؟

وغريه أن التوقف مذهب؛ ألن اآلن  يف ]التحرير[علم األصول، عند األصوليني ذكر نعم، املذهب عندنا يف 
 .ألحكام يقول: والتوقف ليس مذهًباتعرفون كثريًا ما يكون يف ا

: أن التوقف مذهب، وبناًء عليه إذا توقف فيه فإنه يكون  وأما عند الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي
ة له، وال ينبين عليها حكم، كاجململ، وحيث أن املسألة ال مثرة هلا، فإنه ال يتخري، لو ختري أي قول ال مثر 

 نعم.
 : "األحكام"-رَِحَمُه اهللُ تعالى-قال 

نعم، بدأ املصنف يتكلم عن األحكام، وهي مجع حكٍم، واملراد باألحكام هنا األحكام الشرعية، ف)ال( 
 .)ال( عهدية؛ أي األحكام الشرعية هنا

 عن أربعة أشياء: -رَِحَمُه اهللُ تعالى-وسيتكلم المصنف 
  احلاكم.عن 
 .وعن احلكم 
 .وعن احملكوم فيه 
 .وعن احملكوم عليه 

َُه اهللُ تعاىل-بدأ املصنف   باحلاكم، نعم. -َرمحم
 "ال حاكم إال اهلل تعالى"
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" هذه يذكرها األصوليون كثريًا يف كتبهم، ومن أقدم -َعزَّ َوَجل-"ال حاكم إال اهلل هذه الملة وهي قوله: 
بالعدم أنه ذكر هذه الكلمة اآلمدي؛ ولذلك كثري من األصوليني ينسبها  من وقفت وعدم العلم ليس علًما

 له، فإنه ذكر هذه الكلمة، مث تتابع األصوليون على ذكرها بعده.
ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ قال: ﴿ -َعزَّ َوَجل-، فإن اهلل -َعزَّ َوَجل-كتاب اهلل   :الدليل على هذه الكلمة

 ، وهذه من صيغ احلصر وهو استثناء.-َعزَّ َوَجل-يشتق منه أن احلاكم هو اهلل [ فحينئٍذ 57﴾]األنعام:لِلَّهِ 
" ال حاكم أي حكًما كونيًّا، وهذا بإمجاع املسلمني؛ ولذلك ما خالف يف كون غري "بال حاكمطيب، املراد 

َصلَّى اهلُل َعَلْيهم - اهلل حاكًما حكًما كونيًّا إال القدرية؛ ولذلك القدرية كفار، وقد جاء عند أيب داود أن النيب
 .يف صحة هذا احلديث فَ لم تُ خْ وقد اُ « ةمَّ األُ  هِ ذِ وس هَ جُ ة مَ يَّ رِ دَ القَ »قال:  -َوَسلَّم

ده، ومل خيلقه، فكان ذلك إثبات رم : إن اهلل يكون يف ملكه ما مل حيكم به، ومل يُ فلما كان القدرية يقولون
ا، ويسمون أنفسهم بأمساء  إىل ، هذا واحد، والقدرية هلم أتباع -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل -إللٍه غريه  اآلن بكثرة جدًّ

وا جحاج}درجة واحدة، وذلك أشدهم من ينكر العلم كما قال السلف:  واكثرية، ولكن درجات، وليس
، وهذا الذي جاء منه يف قضية بعض املعتزلة ملا {ُخصمو ا، وإن أقروا بهالقدرية بالعلم، فإن أنكروه كفرو 

 أثبتوا أحوال حال العاملية وغريها؛ لكي يفروا من قضية إنكار العلم.
: وهو املقصود عندنا هنا يف علم األصول؛ مبعًن أنه ال طيب، النوع الثاني من الحكم الحكم الشرعي

املعتزلة، فيقولون:  ها العلماء كثريًا يف مقابلة قولهذه املسألة يوردف، -وعال جل–يثبت احلكم إال حبكٍم منه 
 خالفًا للمعتزلة، ومل يذكر ذلك املصنف.

 وهذه المسألة مشكلة في الحقيقة: ما معنى كالم المعتزلة؟ هل المعتزلة يقولون: إن العقل مشرِّع؟
البل اإلمام املعروف الليل الفقيه األصويل ذكر كالًما مجياًل يف هذه املسألة، ابن قاضي بعض احملققني وهو 

: ولذلك يقول ابن قاضي الجبل يقول {؛يقولوا: إن العقل هو الذي يشرنعإن املعتزلة ال ميكن أن } وقال:
ليس مرداهم أن األوصاف }؛ يعين بأهنا تستمد من العقل، {ليس مراد املعتزلة بأن األحكام عقلية}

اهلل حبكمته البالغة  أن أدرك أن العقل مستقلٌة باألحكام، وال أن العقل هو املوجب واحملرم، بل معناه عندهم 
أنه أوجب وحرَّم، فالنزاع معهم يف  ال ،اإلجياب والتحرمي دركفاسد وحتصيل املصاحل، فالعقل أكلف برتك امل

 {.كالمه  أدرك ذلك أم ال.. إىل آخر أن العقل
 لماذا أقول هذه؟
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وأخرى، ولكنها تظهر وتضعف؛  ةٍ نألن هناك مدرسة كبرية بدأت تظهر منذ القدم، وبدأت تظهر بني في
ألن ما قابل السنة دائًما منكسر، وما قابل الوحي من الكتاب والسنة دائًما مهزوم، وهي مسألة العقالنيون 

 .لو ل العقعمم الذي يقولون: نُ 
ل عمم به أحد، بل هو غاية اإلحلاد، وإمنا يقولون: نُ يقل ل العقل يف شرع اهلل هذا مل عمم : نُ ال شك أن من قال

، فحينئٍذ إذا دل الدليل على معًن؛ الدليل النصي على معًن، مث رأى ببداهة عقله ورأيه أن لةيف األد العقول
م داللة عقله عليه، وحينئٍذ قد ينفي   عالشر الذي يدله عليه عقله من مصلحٍة ومعًن أفيد مما دل عليه  ُقدن

لقول بالباطل  كثري من املعاين الشرعية إىل معاٍن بعيدة من باب اجملاز، أو التأول، أو الوهم، بل أحيانًا إىل ا
 حيث ال معًن.من بعض الكما هي طريقة 

عتقادات؛ ولذلك األصل ملا واحلقيقة أن كل املخالفني يف هذا الباب واحد، ال يف الفروع الفقهية، وال يف اال
ر على بعضهم ملا كان يعمل يف باب يف الفروع بالظاهر، مث يأيت يف االعتقاد فيؤول قالوا: ليته أخذ يف نكم أُ 

 .اعدته يف الظاهرباب االعتقاد واألوصاف اخلربية بق
جيب أن : امه، فنقول، ويثبتها في أحك-َعزَّ َوَجل-ثاني الذي ينكر التعليل في أفعال اهلل لل ومثله قالوا

 تثبت التعليل يف الثنتني، وهكذا من املعاين.
ف يف مفهومه، واملعتزلة يقولون: إن لم تُ خْ " هو املعًن الذي ذكرت لكم، وقد اُ "ال حاكم إال اهللإذن، قوله: 

بن قاضي البل، وإن كانوا اوالظن أنه يقصدون كاشف كما ذكر العقل يكون حاكًما أم أنه كاشف؟ 
 يتوسعون يف رد بعض النصوص ألجله؛ ولذلك يضعفون كثري من األدلة من اآلحاد وغريها، نعم.

 "عند أكثر أصحابنايحرِّم ن وال يقبِّح، وال يوجب وال العقل ال يحسِّ ف"
ف فيها من علمائنا ، وقد ألَّ نينعم، هذه املسألة من املسائل املهمة وهي مسألة التقبيح والتحسني العقلي

كتابًا مشهورًا امسه ]درء القول القبيح يف مسألة التحسني والتقبيح[ وذكر يف هذا الكتاب أن هذه الطويف  
، ن، وأصول الفقه، والفروع الفقهيةاملسألة من املسائل املهمة اليت ينبين عليها كثرٌي من مسائل األصول الدي

 .ثري من املسائلفأورد فقال: إن هذه املسألة ينبين عليها ك
أن هذه املسائل املهمة الكبرية، وأنه ال ميكن أن يكون السلف مل يتكلموا  :تقي الدينوقد ذكر الشيخ 

 عنها، بل قد تكلموا عنها، وهلم رأٌي فيها سأذكره إن شاء اهلل يف حمله.
 "حن وال يقبِّ فالعقل ال يحسِّ قول املصنف: "

، ولكن ال "ال يحسِّن وال يقبِّح"هذا معًن قوله:  أي ال يستقل بالتحسني والتقبيح، ال يحسِّن"معًن قوله "
نه الشرع، ويقبنح ما قبَّ  ن ما حسَّ  حه الشرع، فيكون من باب التبع بإمجاع الناس.شك أن العقل حيسن
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 هذه املسألة األوىل. وإنما هل يستقل بالتحسين والقبيح أم ال؟
 والتقبيح؟ المسألة الثانية: قوله: ُيحسِّن ويقبِّح، ما معنى التحسين

يف معناه بناًء على إثباته ونفيه، ولكن نقول: إن للتحسني والتقبيح ثالثة معاٍن  فَ لم تُ خْ التحسني والتقبيح اُ 
ثالث الرازي وتبعه كثريون على ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن املعًن الثاين الذكر هذه املعاين 

 داخل يف األول وال مشاحة يف االصطالح.
ن ينظر العقل ما الذي يالئم ومعًن ذلك أ ؛والتقبيح مبعًن املالئم واملنافرأن يكون التحسني  :األولالمعنى 

 ويوافقه، فحينئٍذ يكون حسًنا، وينظر فيما ينافر الطبع وخيالفه فيكون قبيًحا، هذا النوع األول. عالطب
إىل ما هو صفة كمال فيسمى  مبعًن أن العقل ينظر ؛الذي يسمونه بصفة الكمال والنقص :النوع الثاني

وينظر إىل ما هو صفة قبح فيسميه قبيًحا، أو ملا هو  قبيًحا، إىل ما هو صفة نقصٍّ فيسميه حسًنا، وينظر
 صفة نقٍص فيسميه قبيًحا.

ن ويقبح }املعًن األول واملعًن الثاين اتفق العقالء قاله الرازي، وقاله الشيخ تقي الدين  أن العقل حيسن
 .فق العقالء بال خالف، ات{فيهما

ن وتقبنح،  بل أعجب من ذلك يقول الشيخ: ن البهائم تعرف يعين الطعام فإحىت البهائم هبذا املعًن حتسن
م، ا خيالف طبعها، تأكل وتطعَ مم رف أيًضا ما يوافق طبعهااحلسن من الردي، وهي صفة كمال ونقص، وتع

 .هذا ال ينازع فيه أحدمنه وهكذا من األمور، فهذا موجود يف اآلدمي، ويف البهائم، ف هربت وإذا رأت مطرًا
وهو معرفة كون الفعل متعلًقا به املدح أو الذم، أو : تقبيحالتحسين و لث للع في المعنى الثازا إنما الن

 يتعلق به الثواب والعقاب، هذا الذي فيه النزاع.
 :لعقلي نقول: إنه ثالثة أنواعإذن عندما نقول: التحسين والتقبيح ا

 .نوعان متشاهبان ومتقاربان ومها املالئم واملنافر، وهذا باتفاق أهل العلم 
 ن ويقبنح.الكمال والنقص باتفاٍق أنه حيسن  صفة والنوع الثاين: معرفة 
  الفعل العقل يرتب الذم الشرعي، واملدح الشرعي، ويتبعه العقوبة واملثوبة على هل النوع الثالث: وهو

 هذه هي املسألة اليت فيها اخلالف. ؟أم ال

  فالعقل ال يحسِّن وال يقبِّح""يقول الشيخ: 
 ح" بالمعنى ماذا؟ ن وال يقبِّ إذن قوله: "ال يحسِّ 

 لثاين، فإنه حيسن ويقبح باتفاق العقالء.ال االثالث، ال باملعًن األول و 
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 .هناك فرق بني التحسني والتقبيح، وبني اإلجياب والتحرمي" انتبه هلذه املسألة، وال يوجب وال يحِّرمقال: "
أن الفعل ممدوٌح أو مذموم، وأما اإلجياب والتحرمي فهو معرفة أن هذا الفعل  عرفةهو م فالتحسين والتقبيح

 .قاب والثواب يف األثرال يرتتب عليه ثواٌب أو عقاب، فاملدح والذم يف الصفة، والع
 بيح، واإلجياب والتحرمي مهم، سيأتينا إن شاء اهلل عندما نذكر األقوال يف املسألة.والتفريق بني التحسني والتق

يقصد هبم كثري من علماء احلنابلة ممن نص على أنه قول أكثر أصحاب أمحد  "عند أكثر أصحابنا"قال: 
تلميذ هو و ، طابذ ابن عقيل، هو تلميذ أيب اخلبن عقيل، وأبو اخلطاب، ونص عليه ابن الزاغوين وهو تلميا

، ويقصدون بأصحاهبم القاضي وتالمذته فإهنم يرون هذا الرأي، وأبو الفضل، وأبو احلسن أيب اخلطاب
 .نيالتميمي؛ ألن احلنابلة بعد التميمي
يب بكر الباقيالين، وأبو بكر الباقيالين ليس أشعريًّا من كل وجه، بل قد ألالتميميون تعرفون كانوا أصحاب 

 ]التمهيد[ املعروف، كما هو موجود يف بعض نسخه العتيقة. هكما يف كتاب  خالف يف أشياء كثرية
وقد جاء أنا أبا بكر الباقيالين كان يسمي نفسه وُكتمب وُرؤي ذلك خبطه يسمي نفسه باحلنبلي، فريى أنه 

فكان  على طريقة احلنابلة يف االعتقاد، فكان هو وابن جماهد املقرئ، والتميمي من احلنابلة جلساء لبعضهم،
 ،بعضهم يؤثر يف بعض؛ ولذلك دخل على التميميني ومن بعدهم بعض كالم أهل الكالم من هذا املدخل

خبالف غريهم من حنابلة خراسان فلم يكونوا قد جاوروا الباقيالين وال غريه، فكانوا أسلم يف ذلك الزمان، 
 .-َعزَّ َوَجل-واحلق جليٌّ وواضٌح عند كثري من أهل العلم حبمد اهلل 

ن "إن العقل يحسِّ ذكرت لكم قبل قليل:  تالميذه،ال أبو احلسن التميمي وهو أحد طيب، نعم، قال: وق
 زء رآه له يف هذه املسألة.جنقل هذا عنه القاضي أبو يعال يف  ويقبح، ويوجب ويحرِّم"

 طيب، عندنا في هذه المسألة قبل أن نختم بها مسألتان مهمتان:
 أقوال وليس فيها قوالن: أن هذه المسألة فيها ثالثة

 ح، وال يوجب وال ن وال يقبن : قول األشاعرة، وكثرٍي من أهل الكالم أن العقل ال حيسن القول األول
 حيرنم.

 ن ويقبنح،  :والقول الثاني القول الذي نُقل عن أيب احلسن التميمي وهو قول املعتزلة أن العقل حيسن
 ويوجب وحيرنم، وعرفنا معًن التحسني والتقبيح، ومعًن اإلجياب والتحرمي.

 بني القولني وهو الذي انتصر له كثرٌي من احملققني كما سأذكر لكم بعد  سطٌ و  :وهناك قوٌل ثالث
نَّة قليل يف أمسائهم من  الشافعية، ومن احلنابلة، ومن غريهم من العلماء الذين ُعرمفوا بالسُّ
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ن ويقبنح، وأما اإلجياب والتحرمي، وترتيب الثواب وا ،واستظهروها لعقوبة، فإنه ال قالوا: إن العقل حيسن
 .يكون إال بالشرع

ن ويقبنح، التحسني والتقبيح جيري }: حتى قال الشيخ تقي الدين يف العقل، وأما الثواب العقل حيسن
َعَث والعقاب فال بد من مساٍع، وأما العذاب فال بد من بعث الرسل ﴿ بِيَن َحتَّى نَ ب ْ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

لت. تنُقل {[15﴾]اإلسراء:َرُسواًل   هذه الكلمة عن الشيخ تقي الدين، وال أدري من أي موضع نُقم
ا، وذكر كالًما يف هذه املسألة يدل  هذا الكالم أطال عليه الشيخ تقي الدين وانتصر له انتصارًا كبريًا جدًّ

على أن ما خالف ذلك منقوض، فإن العقل مسلم أنه يعرف احلسن من السيئ، واملمدوح من املذموم، وأنه 
جوب إال إذا دل دليٌل إما بعموم ميكنه إدراك احلسن من غريه، ولكن هذه املعرفة ال يرتتب عليها احلكم بالو 

 و خصوص.أ
 إن املصلحة ال يوجد مصلحة مرسلة، بل إن املصلحة إما ملغاٌة أو} :ولذلك يقول الشيخ تقي الدين

 .{معتربة، وحيث مل تلغى فيه معتربة
 .مبنية على التحسني والتقبيحمنها املصلحة املرسلة ل أن كثري من مسائل األصوليني وسأذكر لكم بعد قلي

فمن كالمه سجزي يف رسالته املشهورة اليت أرسلها إىل أهل زبيد، هذا القول ممن قال به الشيخ أبو نصر ال
واألشعري يزعم أن العقل ال يقتضي حسًنا وال قبًحا، أو ال يقتضي حسًنا وال قبيًحا، وهذا }: أنه يقول

 .{لعمري خمالٌف للعقل عيانًا
والتقبيح مقبول، مما ذكره أيًضا والزجناين كذلك ذكر، كثري من املالكية ذكروا هذه املسألة وهو أن التحسني 

العقلي، وبني  والتقبيح التحسنيبني طاب ذهب هلذا الرأي وهو التفريق من احلنابلة أبو اخلطاب، فإن أبا اخل
 التمهيد[.]اإلجياب والتحرمي، فإن مصدر اإلجياب والتحرمي إمنا هو مساع، نص على ذلك يف 

 هذه المسألة هل ينبني عليها فروع؟
  عليها الكثري من الفروع الفقهية وغريها.نعم، ينبين

 لما سيذكره المصنف:إضافة  نبدأ بالمسائل األصولية
 القاعدة:من المسائل األصولية أن ما يتعلق باالستصالح مبني  على هذه 

ن ويقبنح فهو فحيث قلنا: إن العقل  يستصلح، إذن فاملصاحل املرسلة تكون من هذا الباب؛ ولذا ذكر حيسن
الشافعية أن مذهب الشافعي، أو مذهبهم أن االستصالح غري معترب ملا بنوه يف تنظريهم أنه ال حتسني بعض 

 وال تقبيح عقلي.
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العقلي، وذاك التحسني وسيأتينا إن شاء اهلل يعنون باستحسان احلنفية يف بعض استخدامهم لالستحسان 
 االستحسان.حني يعربون به باستحسان العقل، وأحيانًا يعربون به مبطلق 

 الشريعة مبنية على هذا املعًن كما سيأيت يف كالم املصنف.تقصدها الشريعة املتعلقة مبعاين اليت  علم مقاصد
الشيخ تقي الدين، بل البن عن الطويف، و كثرية كما قلت لكم   إذن فقضية التحسني والتقبيح العقلي فروعها

ا؛  التحسني والتقبيح العقلي خطأ، وهو مصادم، لكن املمنوع إن إنكار }: يعني يقولالقيم كالم طويل جدًّ
 .{أن ترتب عليه حكًما شرعيًّا، هذا الذي ال جيوز

 عترب، نعم.املاحلكم باألدلة، والتحسني  اخلطأ؛ن، ويرتب عليه حكًما، وهذا هو العقالنيون حيسن 
 : "مسألة"-رَِحَمُه اهللُ -قال 

 حسني والتقبيح العقلي نص على أهنا من تفريعاهتا ابن القيم.نعم، هذه املسألة متفرعة على مسألة الت
"فعل اهلل تعالى وأمره لعلٍة وحكمة ينكره كثيٌر من أصحابنا المالكية والشافعية، وقاله الجهمية 

 واألشعرية والظاهرية، ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكر بعضهم إجماع السلف"
أفعاله كخلق اخللق وإماتتهم، وحنو ذلك،  -َعزَّ َوَجل-املراد بفعل اهلل  ى""فعل اهلل تعالنعم، قول املصنف: 

 ورزقهم وغري ذلك.
 للناس؛ األحكام الشرعية. -َعزَّ َوَجل-املراد بأمره؛ أي األحكام اليت حيكم هبا اهلل  "وأمره"

 لعلٍة وحكمة""قال: 
منضبطٍة؛ ولذلك عطف  وقد تكون غري احلكمة قد تكون وصًفا منضبطًا،و هي احلكمة املنضبطة،  :العلةُ 

 ظن أهنا للعلة دون احلكمة.ال يُ بينهما؛ لكي
 يدلنا على أن املصنف جيزم بالقول الثاين الذي سيورده بعد قليل. "ينكره"تعبري املصنف بأنه  "ينكره"قال: 

كروا العلة وغريهم أنممن ينكره القاضي، وممن أنكره كذلك ابن الزاغوين  ينكره كثير من أصحابنا"قال: "
ب األشعرية كما سيأيت، واملالكية، أطال يف إنكاره ابن العريب، والشاطيب يف واحلكمة، وهذه هو مذه

قواًل باطاًل من كل وجه   وهذه من االستدراكات على الشاطيب كيف أنه يعين طبًعا هو ليس ،]االعتصام[
-أنكر تعليل أفعال اهلل  [االعتصام]يًّا، ولكنه يف بعد قليل؛ ألنه قد يكون أحيانًا خالفًا لفظسأذكر  كما

 ، ووجود احلكمة فيها.-َعزَّ َوَجل
 أي وكثرٌي من الشافعية كذلك كأيب بكر القفال، وابن أيب هريرة وغريهم. ؛"والشافعية"قال: 

وأطال " ونص على ذلك ابن حزم "والظاهريةاألشاعرة، وهلم أصول " وقاله الجهمية واألشاعرةقال: "
 أصول الظاهرية يف الفروع كما أطال على ذلك يف ]اإلحكام[. ويعترب من
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-كثرٌي من فقهاء احلنابلة يثبت التعليل، ممن أثبته الشيخ تقي الدين   "ويثبته آخرون من أصحابنامث قال: "
َُه اهللُ تعاىل  .البلقاضي وابن  ، وابن القيم، وطويف،-َرمحم

-؛ أي يف أفعال اهلل {أكثر أهل السنة على إثبات احلكمة والتعليلإن } بل إن الشيخ تقي الدين يقول:
 وأحكامه. -َعزَّ َوَجل

وال شك أن أهل السنة  {مهور من العلماء، وأئمة النظَّارأن هذا هو قول ال} :وذكر ابن قاضي الجبل
 هجهم.التعليل، فإهنم يثبتونه على معًن أهل السنة، ال على طريقة املعتزلة ومنيثبتون عندما 

أي وغريهم من العلماء، فقد حكاه الرازي عن أكثر الفقهاء املتأخرين أهنم يثبتون العلة، ؛ "وغيرهم"قوله: 
؛ ولذلك حتيلوا عليه، فجعلوا -َعزَّ َوَجل-فاالستخدام أغلب الفقهاء يستخدمون التعليل يف أحكام اهلل 

 املسألة مبحلها. كلم عنجيعلوها باعثًة، وسنتكلم عنها عندما نت العلة أمارًة، ومل
من يقصد دري ة جممٌع عليها بني السلف، وال أيعين أن هذه املسأل ؛"وذكر بعضهم إجماع السلفقال: "

َُه اهلُل تعاىل-بأنه حكاه إمجاًعا؛ ألن الشيخ تقي الدين  حكى أن املسألة فيها خالٌف بني أهل السنة،  -َرمحم
 .{وأحكامه قوالن، واألكثر على أهنا معللة -َعزَّ َوَجل-ألهل السنة يف تعليل أفعال اهلل } :فقال

ق باملعًن اخلاص، طلم والشيخ تقي الدين وغريه يطلق لفظ أهل السنة على معنيني؛ معًًن عام وخاص، فإذا أُ 
فإن كال القولني ال يقتضي تبديًعا وختطئًة للقول اآلخر، فإنه من اخلالف املقبول والسائغ؛ ألنه ليس ينبين 

 تكذيب خرٍب وال حنو ذلك. عليه
عتزلة، وقد يقابل الهمية، وقد يقابل الرافضة حبسب الباب الذي املق باملعًن العام فإنه قد يقابل لم طْ أُ وأما إذا 

 يطلق عليه، نعم.
 "عقاًل "مسألة، شكر الُمنِعم من قال: العقل يحسن ويقبِّح أوجبه 

 بيح كما نص املصنف.نعم، هذه املسألة أيًضا مبنية على التحسني والتق
 "شكر المنعمفقال: "

 مسمع عبدس هذا مراده، طبًعا ممن ذكر هذا هو التلفظ باللسان، ولي :المراد بشكر المنعم عند بعضهم
" مجيع األقوال، واألفعال، واستعمال مجيع النعم بشكر المنعماهلادي، وليس كذلك، والصواب أن املراد "

 على العبد يف مرضاته، فيدخل يف شكر املنعم مجيع الطاعات. هبا -َعزَّ َوَجل-اليت ينعم هلل 
، وإفراده بالعبودية، ونفي الشريك عنه هل -َعزَّ َوَجل-نقول: إن عبادة اهلل  أنناهذه المسألة فائدتها 

 هو واجٌب بالعقل، أم واجٌب بالشرع؟
ا تُ   االعتقاد. مسائل يف أيًضا ذكروتُ  ،ذكر يف علم األصولهذه املسألة مشهورة جدًّ
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 َعزَّ - باهلل يؤمن أن الشخص على فيجب "عقاًل  أوجبه ويقبِّح يحسِّن العقل إن قال: من" املصنف: فقال

 من القول وهذا الملة، سبيل على طبًعا م،املنعم  شكر عموم يف داخلةٌ  وهذه الشريك، عنه ينفي وأن ،-َوَجل
 وتلميذه الدين تقي الشيخ فإن الدين، تقي الشيخ الرأي هذا يرى ممن أيًضا عليه نصَّ  والتقبيح تحسنيبال قال

 وقد} :القيم ابن يقول ولذلك بالعقل؛ واجب املنعم شكر أن على نص كالمها [الصواعق] يف القيم ابن
 املسألة. أطال مث {احملسن وحمبة املنعم،  شكر على والفطر العقول اهلل جبل

 والتقبيح، التحسني على مبين وهذا "شرًعا أوجبه" العقليني والتقبيح نيالتحس نفى أي ؛نفى" ومن" قال: مث

 والتقبيح. التحسني مسألة يف تقدم ما على بناءً  مذهبنا وهو األكثر، مذهب أنه املرداوي ذكر ذلك على وبناءً 
 والتحسني التقبيح مسألة على مبنيةٌ  املسألة هذه أن ذكر اخلطاب أبا أن أي ؛"الخطاب أبو وذكره" قال:

 الثاين. القول ذكر أنه ال العقليني،
 نعم. عقيل، البن البناء هذا ومعًن أنه أي ؛"عقيل البن ومعناه" قال:

 الخطاب يبأو  المقدسي، فرج أبيو  التميمي، عند اإلباحة على السمع قبل بها المنتفع األعيان مسألة،"
 والحنفية"

 التحسني مسألة على متفرعة كذلك وهي ،الشرع رودو  يأ ؛السمع ورود قبل األعيان متعلقة مسألة هذه نعم،
 غريها. ويف األصفهانية[ ]الرسالة يف الدين تقي الشيخ فروعها من اأهن على نص العقليني، والتقبيح
 ال؟ أم ثمرةٌ  لها وهل المسألة بهذه نبدأ طيب،

 األخري. يف ثمرةال جنعل أو ن،األعيا وهي املسألة هذه
 األعيان منافع على حُيكم هل معناها: املسألة يكون فحينئذٍ  هبا، نتفعيُ  اليت األمور هي :باألعيان المراد

 ؟باحلظر أو باإلباحة
 السمع". قبل بها منتفعال األعيان" قوله: معًن وهذا املسألة، هو هذا

 .طيب ،عالشر  ورود قبل ،عالشر  ورود قبل أي ؛السمع" "قبل قوله:
 .فقط باألعيان املسألة هذه مفلح البن تبًعا صنفامل خصَّ  األعيان"" املصنف: قول

 :مسألتان األعيان ويقابل
 .األفعال 
 .والعقود 

 اهلل. شاء إن اليوم درسنا آخر هي اليت املسألة هذه آخر يف والعقود األفعال مسألة عن وسنتكلم
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 فيها األصل أهنا يعين اإلباحة؛ على الشرع ورود قبل أي "السمع قبل بها المنتفع "األعيان الشيخ: يقول

 السمع. ورود قبل اإلباحة
 وأيب احلسن، أيب به فاملراد التميمي أطلق إذا ألنه الفضل؛ أبا ال احلسن، أبو به املراد التميمي" عند" قال:

 يعال أبو القاضي ونقل بذلك، يقولون كلهم كذلك واحلنفية اخلطاب وأيب ]املبهج[ صاحب املقدسي لفرجا
 وغريه. املروزي حامد وأيب سريج، كابن الشافعية من مجاعة به قال نهأ

 حكمه؟ ما النخل قطع عن أحمد اإلمام ُسِئل فقد أحمد، اإلمام كالم من مأخوذ القول هذا إن نُِقل
 نسمع مل قال ألنه اإلباحة؛ األصل أن على ذلك فدل {بشيء فيه نسمع مل به، بأس ال} :أحمد اإلمام فقال

 املسألة. يف األول القول هذا األول، احلكم صحبتفنس الشرع، ورود قبل اإلباحة فيه األصل بشيء، فيه به
 فدل النخل، قطع يف اإلباحة لاستد لكم ذكرت كما أمحد اإلمام أن :وجهه أحمد اإلمام استدالل طبًعا

 أمحد اإلمام من الكالم هذا أو االستدالل، هذا لكن اإلباحة، الشرع ورود قبل احلكم أصل أن على
 .نظر فيه مباحة السمع قبل هبا تفعاملن األعيان أن يرى أمحد أن على به االستدالل

 عن ال األفعال، عن أمحدُ  ُسئمل إمنا} أواًل: :فقال بركاتال أبو تيمية بن المجد ذلك على اعترض فقد

 جهة. من هذا {النخل منفعة عن ُيسأل ومل القطع، عن فسئل األعيان، عن حديثنا اإمن وحنن األعيان،
 السمع ورود قبل األصل بأن يستدل ومل مساعه، بعدم قطعها لواز استدل إمنا أمحد اإلمام أن :الثاني األمر

اج كثرية أدلة جاءت قد فإنه األدلة، عموم وهو آخر بدليلٍ  استدل أمحد يكون فقد اإلباحة،  على تدل دًّ
 مبا ال بالسماع، استدالله فيكون ،العموم على فدل مجيًعا، األرض يف ما الن خلق -َوَجل َعزَّ - اهلل بأن االنتفاع

 نعم. السماع، قبل
 والحلواني" حامد ابن عند الحظر "وعلى

 بغريه. أو باإلباحة الشرع دليل يرد أن إىل حمرمةً  العني منفعة فتكون التحرمي، على أي ؛"الحظر "وعلى نعم،
 .يعال أيب القاضي شيخ اهلل عبد أبو "حامد ابن "عند قال:

 .املشهور احلنبلي الفقيه أيًضا "والحلواني"
لب. ختميس عن سئمل ملا أمحد اإلمام قول من القاضي أخذها فقد أمحد، كالم من تأُخذ أيًضا هذه  السَّ

  السَّلب؟ تعرفون
  الغنائم؟ كسائر ُيخمَّس فهل به،لَ سَ  حقاست قتياًل  قتل من شخًصا أن

س ال} نفي هنا شوفوا ،{خُيمس ال} :قال أحمد فاإلمام لب، خُيمَّ  .{بشيء فيه مسعنا ما السَّ
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َلب؛ التخميس فيها أمحدُ  يبح مل الرواية فهذه} القاضي: يقول  كالمه، هذا {احلظر عنده األصل ألن للسَّ

 بتحرمي، يستدل مل إمنا أمحد بأن الربكات أبو تيمية بن اجملد عليه رد مبا عليه يرد أو يستدل الذي الكالم نفس
 السلب يستحق أنه فالعموم وحينئذٍ  تاله،ق بسبب لبَ السَّ  ستحقا فاملقاتل ،أخرى بعمومات رمبا استدل وإمنا

 يستثًن ال فحينئذٍ  ،-َوَسلَّم َعَلْيهم  اهللُ  َصلَّى- اهلل رسول حديث فهو «هبِ لَ سَ بِ  قأحَ  وهُ ف َ  ياًل تِ قَ  لَ تَ ق َ  نْ مَ » كله،
 نعم. ،-اهلل رمحة عليه– الربكات أيب كالم معًن هذا العموم، على فنبقى نص، يأتم  ومل بنص، إال شيء منه

 إجماًعا" بعضهم ذكره رمق وسد تنفسٌ  يباح "فعليه
 يباح حظر إنه يقولون: نالذي ،فيه إشكال فال األول وأما فقط، الثاين القول فعلى أي "؛"فعليه قال: نعم،

  لماذا؟ ،وحنوه بأكلٍ  رمقٍ  سد ويباح فعل، أنه مع يتنفس أن للمرء تنفسٌ 
 ال طبيعيان أمران وهم رمق،ال وسد إليه مضطر أمرٌ  اهلواء فتنفس إليهما، املرء يضطر األمرين هذين ألن قالوا:

 احلظر. يف األصل إن قالوا: حينما قاعدهتم من املستثًن مبثابة ذلك فيكون منهما، للمرء بد
 .بإمجاع مستثًنا يكون هذا أنه ذكر يعين ؛إجماًعا" بعضهم "ذكره قال:

 ويف الرمق، سد يف حىت خالف بعضهم أن املرداوي نقل فقد اإلطالق، على ليس طبًعا جماًعا"إ" وقوله:

 نعم. املرداوي، نقله الذي الكالم ظاهر يف حمظورًا، يكون نهإ فقال: التنفس،
 وغيره" عقيل ابن عند مذهب وهو يرفي،صوال الخرزي الحسن أبي عند الوقف "وعلى

 .اإلباحة على وال احلظر على ليس متوقفٌ  أنه مبعًن "الوقف وعلى" الثالث: القول قال: نعم،
 قوله سيؤول فإنه بالتوقف قال فمن {؛اإلباحة إىل تؤول حقيقته أن} :يعال أبو القاضي ذكر وقفتبال والقول

 حينئذٍ  يكون فال االمتناع، على يثاب ال يقول: فإنه بالتوقف، قال من أن وذلك التحقيق، على اإلباحة إىل
 مباح. أنه على فدل رًا،حمظو 
 مذهبه. ويف امسه يف قبل معنا مر كما احلنابلة من وهو "الخرزي الحسن يأب عند" قال:

 وال الرسالة، شرح وقد شافعية، فقهاء من هذا والصرييف وحده، الصرييف ذكر املصنف أن العجيب ""والصيرفي

 اأن أكون وقد رمبا، أقول: أدري، ال ،-َوَجل َعزَّ - اهلل عند والعلم فلعل احلنابلة، فقهاء بني ذكره ملَ  أدري
 ]بالنوادر[، كتابه ومسى الفروع، يف عنه نقل حنبلي صرييفٌّ  هناك فإن نبلي،احل الصرييف عليه التبس أنه املخطئ:

 الشافعية. علماء من وهو املعروف، الشافعي الصرييف هو هنا املراد لكن رمبا، أقول:
 .الوقف على نصوا الذين املذهب علماء من وغريه أي ؛"وغيره عقيلٍ  ابن عند المذهب وهو" قال:
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ب يعين القول؛ هذا له بسم نُ  ممن  بعد لكم سأذكر كما كذلك وليس قدامة، بن حممد أليب القول هذا ُنسم
بَ  العلم، أهل من وغريهم ويعين قليل،  املصنف ذكره كما العقلي والتقبيح التحسني بعدم قال من لكل وُنسم

 األصولية. لقواعدا يف
 أننا الرابع والقول املؤلف، أغفله رابع قولٌ  هناك أقوال، ثالثة  املصنف ذكر هنا للتخريج، ننتقل أن قبل ،طيب

 إننا :نقول وال مباحة، وال حمرمة إهنا :نقول فال ،هبا الشرع يرد حىت حمرمةً  وليست مباحًة، ليست إهنا نقول:

 .هلا حكم ال :نقول بل متوقفون،
 {الشرع صوصوبن باملذهب، الالئق هو هذا إن} قال: فإنه قدامة ابن به صرَّح الذي هذا القول وهذا

َهُ - تيمية ابن الدين تقي والشيخ قدامة، كابن احملققني من مجعٌ  اختاره الذي هو القول وهذا  ،-تعاىل اهللُ  َرمحم
 نعم. الشرع، ورود قبل هلا حكم ال أنه قرباأل هو وهذا وغريه، محدان كابن وغريهم ]املدارج[، يف القيم وابن

 مباحة. يعين الطالب:
 هل أنه سيأيت كما الشرع ورود قبل حكم هلا ليس حمرم، إنه نقول: وال مباٌح، هو نقول: ال "لها حكم "ال

 نعم. سيأيت، ال؟ أم مثرة هلا هل الشرع؟ ورود قبل شيء يوجد
 لها؟ حكم ال إنها نقول: لماذا

 نقول: فحينئذٍ  دليل، يرد ومل دليل، من فيه بد ال الشرعي واحلكم شرعي، حكم اإلباحة أن أصولنا من ألن
 نعم. شرعيًّا، حكًما ليست
 البهيمة" كفعل تناولالب إثم ال "فعليه

 املصنف. أورده الذي الثالث لقولا وهو بالتوقف، القول فعلى أي "فعليه"؛ قوله: نعم،
 رأيه. هذا مباحة أهنا إىل يؤول أنه يعال: أيب لقاضيا ابن وذكر بتناوله، يأمث ال أي بالتناول"؛ إثم ال"

 بالتناول. فعلها ويوصف تأكل البهيمة ألن ؛"ةيمالبه "كفعل قال:
 مذهب؟ ال بأنه القول هو التوقف هل قضية وهي المسألة هذه طبًعا

 تقي كالشيخ واحملققون قدامة البن القول هذا نسب املصنف ولذلك املصنف؛ منهم ذلك فهم الناس بعض
 حكًما، هلا إن فيقول: التوقف، بني فرقوا وغريهم القيم، وابن البل، قاضي ابن ومنهم فرَّقوا، وغريهم الدين

  نعم. األنسب، هو هلا حكم ال بأنه القول فإن هلا، حكم ال بأنه القول وبني نعلمه، ال لكن
 لنا" خالفٌ  بالتناول إفتائه وفي"

 "إفتائه "وفي قال: نعم،
 السمع؟ ورود قبل بالتناول يفتي أن للمرء يصح هل يعني
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 "لنا خالفٌ " :فيه قال
 .إمث ال :األول القول فعلى
 بالتوقف، القول على بناءً  هذا طبًعا يفيت، ال أنه املرداوي صححه الذي وهذا يفيت، ال أنه الثاني: القول وعلى

 نعم. اإلباحة، أو احلظر على بأهنا القول على بناءً  أو
 السماع" قبل واألفعال األقوال في المسألة عقيلٍ  ابن "وفرض

 األعيان يف جعلها املصنف تكلم مفروضةٌ  هي هل املسألة ذهه قضية وهي عندنا األخرية املسألة هذه نعم
 فقط.

 مًعا. فيهما عامةٌ  هي بل فقط، باألقوال خاصةً  ليست أي مًعا؛ واألفعال األقوال يف جعلها فقد عقيل ابن وأما
 أهل اعبإمج األفعال فإن مفلح، وابن املصنف مع والصواب عقيل، ابن لكالم خمالفٌ  املصنف كالم فمفهوم

 ورود قبل الشرك كلفنيامل أفعال نمم  حظرفيُ  باحلظر، وبعضها بالوجوب، بعضها فصيو  معالس ورود قبل العلم
 إنه نقول: خلينا مطلوٌب، أو به، مأمورٌ  ،-َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ - ومعرفته العبادة، بإفراد كذلك رؤموي السمع،

 ابتداًء. به مأمورٌ  لكنه أخرى، مسألة هذه العذاب قضية مطلوٌب،
 وأما} :قال أنه الدين تقي الشيخ عن نُِقل كما عليه، العقوبة وبني األمر بني فرقٌ  :كمل قلت ولذلك

َعَث َرُسواًل ﴿ فبالرسل العذاب بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  .{[15﴾]اإلسراء:َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 فرقًا. بينهما أن فالصواب األعيان، حكم حكمها األفعال إن قال: نمَ  على يعال أبو القاضي به ردَّ  الذي وهذا

 باألقوال؟ ملحقةٌ  أم باألفعال، ملحقةٌ  العقود هل العقود، قضية وهي األخيرة المسألة عندنا بقيت
  طريقتان: فيها عندنا

 باألفعال، ملحقةٌ  واملعامالت العقود إن يقولون: إهنم املذهب: علماء أغلب طريقة وهي األولى الطريقة -

 تكون فيها وإمنا اخلالف، فيها ليس األول قول وعلى اخلالف، فيها جيري عقيل ابن قول على فإنه عليه وبناءً 
 منفصلة. مسألة

 املسألة. هذه ذكر {باألعيان ملحةٌ  واملعامالت لعقودا أن} :الجبل قاضي ابن ذكر أو القاضي، ذكر وقد
 ال؟ أم ثمرةٌ  المسألة لهذه هل قضية وهي كاماًل  اليوم درسنا بها نختم مسألة آخر طيب،

 وال هلا، مثرة ال املسألة هذه إن قال: العلم أهل من بعًضا أن} :-تعالى اهللُ  رَِحَمهُ - يعال أبو القاضي ذكر

 األظهر هو وهذه كليًّا، دلياًل  أو حظرًا، أو إباحةً  إما به، الشرع ورد وقد إال شيءٍ  من ما ألنه هلا؛ فائدة
 .{بذلك
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 فاألصل املسألة، يف أجد فلم دليلٍ  عن حبثت شخص:ال يقول بأن الفقه هبذا يستدل أن ميكن} قال: لكن

 {.كذا
 عام. شرعيٍّ  بدليلٍ  استمساكٌ  احلقيقة يف هو كذا األصل إن قوله: إن :نقول

 أي األصل؛ نقول: عندما السمع، ورود قبل واألفعال األعيان حكم مسألة وبني اإلباحة، صلأ بني فرق فعندنا

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت ﴿ كامل الشرع ألن مثرة؛ هلا فليس السمع، ورود قبل وأما بالشرع،
 .[3ة:﴾]املائدَعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا

 ال كامل لكنه ومسألة، حكم الناس بعض على خيفى قد فيه، نقص ال كامل -َوَجل َعزَّ - اهلل حبمد فشرعنا
 الناس. مجيع على خيفى

 وإمنا الفقه، يف هلا مثرة ال أهنا املذهب علماء بعض عن نقاًل  يعال أبو القاضي له أشار كما املسألة حقيقة إذن
 األليق. هو الشرعية، بالنصوص األليق هو اوهذ لسابقة،ا األمور يف خربية ةً مسأل تكون

 ليس هلا،  حكم ال نقول: أن الفقه ومبذهب بالنصوص، األليق إن} الدين: تقي والشيخ الموفق قال ولذلك

 .{مطلًقا حكًما هلا إن نقول: ال مثرة، أي عليها ينبين فال حكم، هلا
 احلديث يف نبدأ -َوَجل َعزَّ - اهلل مبشيئة القادم الدرس اليوم، درسنا أهنينا -َوَجل َعزَّ - هلل حبمد بذلك نكون

 اهلل وصلى الصاحل، والعمل النافع العلم يرزقنا وأن والسداد، التوفيق للجميع -َوَجل َعزَّ - اهلل أسأل احلكم، عن
 أمجعني. وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم
 نقف. مث الوقت، به يسمح فيما األسئلة بعض نأخذ

 األسئلة
 ؟ثمرة له ليس أم ،ثمرة له التكليفية األحكام في المباح حكم إدخال يف الخالف هل يقول: أخونا

 املباح قضية يف كاملة مسألة عندنا للمباح نصل أن وتيسر أمكن إن اهلل، شاء إن القادم درسنا هذا :الجواب
 عليه. ينبين وما التكليف أحكام من هو هل

 الجر؟ حروف تضمين مسألة يقول:
 فإن بعض، مقام يقوم بعضها أن يعين الر؛ حروف بتضمني يقصد كان إن يعين قصده، يعين :لجوابا

 عليه. يدل دليل من بد ال لكن بعض، مقام يقوم بعضها



 فضيلة الشيخ/ عبدالسالم بن محمد الشويعر
 

 39  

 

 هناك فهل ما، نوًعا الغامضة المسائل من العقلي والتقبيح التحسين ومسألة اهلل، أفعال تعليل يقول:
 المسألتين؟ هاتين فهم تيسر كتابة

ا سهلة هي :الجواب  هاتني يوجز قليل قبل لكم ذكرت الذي امللخص أظن أنا يعين صعبة؛ ليست جدًّ

 التفريعات. بعض إال اللهم لك، حاجة ال به، لك حاجة ال عنه زاد وما املسألتني،
 جيدة، جملدات ثالث يف اينالشهر  عوض للدكتور جيدة رسالة فيه تبكُ  يعين العقلي والتقبيح التحسني مسألة

 ومطبوعة. موجودة وهي
 الوزير؟ محمد بن ألحمد الفقه أصول في المصفى يقول:

 ولكين لفظه، سهولة يف الكتاب هذا على يثنون بعًضا مسعت لكن أقرأه، ومل عندي، ليس احلقيقة :الجواب

 رمبا أدركوه الذين بعض يعين املاضي؛ القرن يف مات متأخر هو أره، مل منه، نسخة أي على أحصل مل يعين
 من أهو أدري وال سهلة، فلغته السبعني، بعدو  ثالمثئةو  ألف تقريًبا خري اهلل جزاه أخونا ذكر حىت يعين ،ءأحيا
 .زيديًّا يكون فقد امةهتم  أهل الوزير بيت من كان إن فألنه غريهم؛ من أو امة،هتم  أهل الوزير بيت

 كتاب يف الصنعاين هبم كتب ممن همخالف من وأجود الفقه، أصول يف املعتزلة أصول هي الزيدية وأصول
 هذا تعرفون قدرية، والزيدية الزيدية، فيها وقع اليت األمور بعض يف وقع أنه مع امسه، أظن السائل[ ]إرشاد

 حيىي اإلمام والشيخ ،زيديةال جمترا فيها يوردون القدرية تطبقاو  املعتزلة، طبقات يف فألَّ  من إن حىت الشيء،
 كتابًا ألف الزيدية على يرد أن أراد ملا ومخسني مثانية مخسمئة سنة املتوىف الزبيدي اليماين العمراين اخلري أيب بن

 هذا أعلم ال أنا ولذلك كثرية؛ إشكاالت األصول مسائل يف فله األشرار[ القدرية على الرد يف ]االنتصار مساه
 الكتاب.

َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء  ﴿ تعالى: قوله عن الجواب فما اصطالحي، تاللغا مبدأ يقول:
 [؟31﴾]البقرة:ُكلََّها

 يعين إهنا قال: فيمن ورده االستدالل ذكر احلاجب ابن عليها أطال اليت تالستدالاال من هذه :لجوابا

 صول،األ عليها بنيت هي اليت كلها األمساء علَّم -َوَجل َعزَّ - اهلل أن على يدل الدليل هذا لكن اصطالحية،
 طيب. لالستدالل، مقبولة عموًما واملسألة األكثر، قول هو كما توقيفية مجيعها تكونف مجيعها، أنه أو

 ؟الحد في المحدود دخول مسألة في هبالمذ تحليل هو ما يقول:
 احملدود يف يدخل ال احلد أن يقولون: أهنم التطبيق يف الفقهاء وعند األصوليني، عند املعتمد املذهب :الجواب

 العزيز: عبد بكر أبو ذكره ما فإن عليه وبناءً  يدخل، فإنه الدخول، على الدالة القرينة جاءت إذا قرينة، يف إال
 قرينًة{. تكون قد احملدود من جزًءا انك إذا احلد أن}
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 الحنابلة؟ كتب يشبه [السالكين منهج] كتاب هل يقول:
 ال [الفقه عمدة] أخذ [السالكني منهج] احلنابلة؛ طريقة على هو شك، ال احلنابلة كتب من هو :الجواب

ل ولكنه الفقه[، ]عمدة هو يسريًا شيًئا إال حرفًا يغري مل األبواب بعض بل قدامة، بن  مجله، من كثريًا عدَّ
 كتاب أظنه األبواب بعض يف وإال حشوه، من كثريٌ  هحذف مع عبارةً  أسهل هوف البدايات، يف وخاصةً 

 أن يبدو ]العمدة[، عنده فاألصل ]العمدة[، بنص نفسه اآلن نسيت ]الزكاة[ أو بالنص نفسه ]األطعمة[
 يغري أنه بدليل أقوى للدليل حفظه لكن الزاد، وحيفظ الدليل، حيفظ كان الشيخ أن مع أمامه، ]العمدة[

 أظهر. أو رمبا أقدم للدليل حفظه أن على فدل ،الطالب الدليل بعبارات العبارات
 من أنسب العلم طالب به يبدأ كتابًا أعرف ال أنا بل العلم، طالب هبا يبدأ اليت الكتب أحسن من أنه شك ال

 وفق كتاب هذا السالكني[ ]منهج الفقه به يبدأ كتاب أول منه، أحسن كتابًا أعرف ال ،[السالكني منهج]
 أربعمئة فيه قال: -بالضبط اآلن نسيت– قيل فيه أن كيكفي سهلة، بطريقةٍ  يكتبه أن مؤلفه -َوَجل َعزَّ - اهلل
ا ضخم عدد يعين احملقق؛ ملقدمة ترجع -نسيت العدد هذا قال أظنه– عدد يعين وحديث؛ آية  سهله جدًّ

 يذكر. مما بعده ملا ينتقل ذلك بعد مث العلم، عليه وسهل العلم، لطالب
 ال العقلف" كالمه من يفهم كما والتقبيح التحسين مسألة في األشاعرة وافق اللحام ابن هل قال:

 يقبح"؟ وال يحسن
 بعضهم رمبا ولكن تيمية، ابن اإلسالم شيخ بكالم عناية معروف هو ينيع هو وإمنا افقهم،يو  مل ال :الجواب

 هذه يف غائًصا يكن مل ملن وخاصةً  والتحرمي، اإلجياب والتقبيح بالتحسني ويقصد والتقبيح، التحسني ينفي
 ثابت والتقبيح فالتحسني التحقيق وأما التحقيق، باب من ال التقليل باب من حيكيه وبعضهم بعينها، املسألة

 القيم. ابن قال هكذا عاقل، ينكره ال يقول: الشيخ ،لكم قلت كما ينكره أحد ال لعقلا يف
 فيه؟ جامعٍ  متن حفظ الفقه[ أصول] األصول لضبط يشترط هل يقول:

 الناس االستظهار، على احرص فاستظهر، حتفظ مل وإن واألمت، واألحسن األفضل هذا فظتح نإ :لجوابا

 الناس املنثور، حيفظ بعضهم املنظوم، حيفظ بعضهم احلفظ، يستطيع ال بعضهمو  حيفظ، بعضهم تلفونخي
 يف ضعيفٌ  شخص رمبا يستطيع، واحد كل ما واحد طريقٍ و  واحد سننٍ  على لناسا جعلت ولو خيتلفون،

 آخر. بابٍ  يف حيفظ الذي صاحبه ففاق أجاد آخر طريقٍ  من توجه ملا لكنه احلفظ،
 يف منك أسرع أكون قد أنا واحد، منهج يف وزميله أخيه مع يرتبط يعين دائًما خصالش أن اخلطأ من ولذلك

 إيلَّ  تلقي أو فأضعفك، احلفظ يف مين أسرع أنت فتضعفين، احلفظ يف مين أسرع أنت تكون أن أو ،احلفظ
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 االرتباط ال املنافسة، باب من غريه مع ولكن بنفسه، ينشغل اإلنسان ،العلم أحسن ال أنين نفسي يف مةٍ مبال
 الكلي.

 إجازة؟ نأخذ وهل الختبارات؟ل الدرس يقف متى
 على باقي كم االختبارات، على باقي كم أدري ما لكن ختبارات،لال اهلل شاء إن إجازة سنأخذ :الجواب

 املعهد؟ اختبارات
 شيخ. يا أسبوع :الطالب

 أسبوع؟ إال عليه بقي ما املعهد معقول بس؟ واحد أسبوع :الشيخ
 ............ الطلب:

 الشريعة. قبل املعهد الشيخ:
  الاي. األسبوع الطالب:

 بعده اللي شيء آخر القادم األسبوع أجل باهلل، إال قوة وال حول ال شيء، آخر القادم األسبوع الشيخ:
 ؟اختبارات
 ............... الطالب:

 الزاد: يف قلنا ما مثل لكن األمور، بعض يف شوي انتأخر  (1:56:44) يف تأخرنا حنن بودي، كان ناأ الشيخ:
 رأيكم؟ ما نقف، أو االختبارات يف نبدأ

 .............. الطالب:
 نستمر؟ والَّ  نقف ،معه ومن الرمحن عبد أبا إال سالنا أسأل أنا الشيخ:

 نقف. الطالب:
 .أسبوع األقل على نأخذ طب شيخ:ال

 نستمر. الطالب:
 نستمر. الشيخ:
 نقف. :الطالب

 ثالثة باقي أنه ظننت أنا ،أدناهم هبا يسعى واحدة املؤمنني ذمة إذن نقف، خالص أجل، نقف؟ الشيخ:
 واحد؟ أسبوع إال بقي ما يعين (1:57:16) أنا أسبوعني، أو أسابيع

 نعم. الطالب:
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 نزيد القادم؟ األسبوع ساعة نصف نزيد حيل فيكم نأخذ، األقل لىع اهلل، شاء إن أسبوع ،طيب الشيخ:
 َعزَّ - اهلل بإذن الشرح يف واختصر االستطاعة بقدر احلكم وأنواع احلكم األقل على ننهي األقل لىع شوي

 .-َوَجل
 الطوفي؟ عقيدة هي ما يقول: أخونا

 عريٌّ أش نفسه: عن قال وقد ،رفًضا عنده أن أظهره الذي لكن ؛نفسه يف األهن اهلل؛ عند علمها :الجواب

 ويف اإلهلية[ ]اإلشارات يف وخاصةً  كتبه بعض ويف رافضي، نفسه يسمي هو الُكرب إحدى هذه رافضي، حنبليٌّ 
 كذلك. كتبه بعض يف فالطويف ن،حيسُ  ال الذي الكالم بعض غريها

 عنه؟ نُِقل كما أمره حسن حياته آخر في هل
 صاحب احلارثي سعود بنا القاضي واستتابه اب،استت أنه قيل: ،-َوَجل َعزَّ - اهلل بإذن ذلك نرجو :الجواب

 لكن ،-َوَجل َعزَّ - اهلل عند علمها توبته، فأعلن استتيب، عقيل ابن مثل توبته، وأعلن استتيب، املقنع[ ]شرح
 االعتقاد، مسائل وأما لة،الم يف قوله لبم قُ  األصول مسائل ويف كثري، شيءٌ  عليه يعاب مل الفقه سائلم يف

 واضح. االحنراف بعض فيه أظهره الذي لكن ،-َوَجل َعزَّ - اهلل عند والعلم تراجع، قد نهإ فقيل:
 واألصوليين؟ الفقهاء عند الجمهور منهم قال:

 بالمهور يطلقون فتارةٌ  المهور، يف مصطلح هلم ليس األصوليون ألصوليني، يف نتكلم خلينا :الجواب

 العقائد، علم يف أي املتكلمني؛ مجهور هبم ويقصدون رالمهو  يطلقون وتارةً  الفقهاء، مجهور هبم يقصدون
 على سواءً  العقائد علم يف املتكلمني نقول: وإمنا الكالم، بعلم عنوني الذين تكلمنيامل أقول: ال طبًعا وتارةً 

 غريهم. أو السنة أهل طريقة
 نطلق أحيانًا بل ،واحد مصطلحٌ  هلم فليس األصول، علم يف املتكلمني مجهور أي ورهمبال يطلقون وتارة

 فإنه الفقهاء، خبالف يستخدمونه، إهنم نقول: واحد مصطلحٌ  هلم فليس معنا، مر كما اللغويني مجهور عليهم
 واألعم األكثر بقول األقوال بني الرتجيح ذلك بعد اهلل شاء إن نشري رمبا ولذا األكثر؛ قول مهوربال يقصدون

 اهلل. شاء إن
 ؟والمدلول اللفظ بين المناسب معنى ما يقول:

 .املبًن هو واللفظ املعًن، هو املدلول :الجواب
  ال؟ أم ذاتيةٌ  مناسبةٌ  والمعنى المبنى بين فهل

 من اصطالحيٌّ  تواضعٌ  نهأ أو توقيفيًّا، الوضع هذا كان سواءً  معني معًًن  على لفظٌ  ُجعمل إذا أنه مبعًن :الجواب

 .اآلدميني
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 ال؟ أم مناسبة له ُجِعل الذي المعنى وبين اللفظ، بين يكون أن بد ال هل
 شيخ. يا صوتية مناسبة الطالب:

 اللغة[ ]مقاييس كتابه فارس ابن بًن ولذلك الداللة؛ داللية مناسبة إمناو  صوتية، مناسبة ليست ال، الشيخ:
 حىت تكلف بعضها يف يكون قد مناسبة، بينهما فإن لفظٍ  من مأخوًذا يكون معًًن  كل أن وهو املعًن، هذا على

 على ختفى قد اليت املناسبات وهذه اهليئة، هبذه معًًن  على تدل احلروف بعض إن فقالوا: احلروف، إىل نظروا
ا. طويل علم واللغويات اللغة فعلم فالعلوم، ،آخرين لناس وتظهر أناس  جدًّ
َما ِفي اأَلْرِض  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكمْ ﴿ :-َوَجل َعزَّ - بقوله يستدل أال يعني يقول: عنه، أجبت هذا

 اإلباحة؟ على تدل [29﴾]البقرة:َجِميًعا
 ورود لقب نتكلم حنن اإلباحة، الشرع يف األصل أن على تدل اآلية هذه نا،مسألت ليست هذه نقول: :الجواب

 قبل األعيان إن نقول: أن وبني اإلباحة، أصل نقول: أن بني فرق هناك أن كالمي آخر يف ذكرهتا وقد الشرع،
 الثنتني. بني فرق اإلباحة، على لشرعا ورود

 أو بالنص إما حكم فيه شيءٍ  فكل الشرع ورود بعد وأما قدامة، ابن قال كما حكم، ال الشرع ورود قبل
 باب يف نذكرها قد أخرى لةمسأ هي مسألتنا، غري هذا لكن صحيح، فكالمك الكليات، وهو بالعموم

 .االستصحاب يف اهلل شاء إن سيأتينا االستصحاب،
 باألشاعرة؟ الحنابلة بعض تأثر سبب ما يقول:

 ]اللباب[ صاحب عادل ابن ينقل، الناس من وكثريٌ  لة،املسأ يعرف ال الناس بعض والتقليد، احملاكاة :الجواب

 بن حممد الشيخ وهو الكتاب، هذا أرى أن لوددت يقول: املشايخ بعض إن حىت اللباب[] يف عادل ابن يقال:
 .جملد ثالثني يف هو الذي الكتاب هذا أرى أن أريد يقول: سنة، مخسني قبل تويف مانع
 هو؟ ما الكتاب، طُِبع

 الرازي. فخر أبو هو الذي اخلطيب ابن تفسري هو
 فهناك غريه، عن نقاًل  العبارة نفس ويكرر ،هو كما الكتاب يف ما يكرر ويكرره، كتابال ينقل الناس من كثري

 اخلطأ بعض عليهم لدخ العلم أهل من فكثري ثنني،اال بني فرق ،املخرج وبني واحملاكي، الناقل بني فرق
ًدا فيكون فيه، أخطأ الذي االعتقاد باب من وليس طأاخل باب من أنه أرجو أخطأ، ألنه بل (2:2:13)  مشاهم

 أوىل. اهلل شاء إن اهذ فيه،
 الجزري؟ أم الخزري هو هل قال:

 اخلرزي. أنه الصواب ولكن الكتب، وبعض النسخ، بعض يف الزري قيل: اخلرزي، الصواب: :لجوابا
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 الحكمي؟ الذكر عنه وما ي،الحكم ذكرال بين الفرق ما يقول:
 على يدل الذي كمياحل الذكر هو اللفظ هو احلكمي ذكرال الثاين، أو أظن األول الدرس يف ذكرناه :لجوابا

 .فقط مفهومه هو عنه وما معًن،
 حممد. نبينا على وسلم اهلل وصلى

 
   

 


